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*************************************************** ***** 


SAKSLISTE: 
 
  
Sak 16/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
  Innkalling og saksliste ble godkjent 
   
Sak 17/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 19.1.11, vedl. 
 Protokollen ble godkjent  
 
Sak 18/11 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 1.2.2011, vedl. 
Tatt til orientering 
 


Sak 19/11 FORSLAG TIL MØTEDAGER FAKULTETSSTYRET HØS TEN 2011 
Saksforelegg av 27.1.2011, vedl 


  Forslag til datoer ble godkjent 
 
Sak 20/11 ÅRSREGNSKAP 2010 
  Saksforelegg av 9.2.2011, vedl. 
   


Vedtak: 
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport for 2010 til etterretning 
2. Fakultetsstyret ber om at fakultets- og instituttledelser prioriterer forbedring av 


kvaliteten på enhetenes økonomistyring og prognosearbeid i 2011, og vil ha seg 
forelagt status i en utvidet prognosesak etter avsluttet halvårsregnskap.  


3. Fakultetsstyret ber om at det legges fram en del 2 av revidert budsjett til neste 
møte, med detaljbudsjettering på fakultetsavsetninger 


4. Fakultetsstyret legger til grunn at instituttene rapporterer på regnskapsavvik og 
årsprognose for hver måned fra februar. 


5. Avvik større enn 3 % og 400.000 pr artsklasse skal kommenteres i 
regnskapsrapport pr måned 


6. Avvik større enn 5 % av driftsresultatet pr måned skal orienteres om til 
fakultetsledelsen 


 
Sak 21/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK –del 1 
  Saksforelegg av 9.2.2011, vedl 
 


Vedtak: 
1. Fakultetsstyret godkjenner saldering av akkumulert underskudd ved Institutt for 


klinisk odontologi med kr 2,9 mill 
2. Fakultetsstyret godkjenner avsetning til delfinansiering av utstyret Deep 


sequencing med kr 4 mill. 
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3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide fullstendige retningslinjer for 
bruken av brofinansieringsmidler ut fra punktene i denne styresaken og diskusjon i 
fakultetsstyret. 


4. Fakultetsstyret godkjenner disponering av gaveforsterkningsmidler totalt kr 9,8 
mill knyttet til tildelinger fra Kreftforeningen slik: 


a) 5 mill til to 4-årige postdoktorstilinger.  
b) 2,5 mill til driftsmidler til kreftforskning. 
c) 2,3 mill tilbakeføres instituttene som bidrag til udekkede direkte og 


indirekte kostnader for årsverk finansiert av Kreftforeningsmidler fra 2007 
og 2008. 


5. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en egen sak om rebudsjettering i neste 
styremøte som også tar høyde for eventuelle budsjettreserver i 2011. 


 
Sak 22/11 REVISJON AV STUDIEPLAN FOR MEDISINSTUDIET  – FORSLAG FRA 


KOMITÉ 
  Saksforelegg av 7.2.2011, vedl.  
 Til orientering 
 
Sak 23/11  BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD-GRAD – UNNTATT 


OFFENTLIGHET 
  Saksforelegg av 25.1.2011, vedl. (ephorte 2007/11675 ) 


 
  Vedtak:  


Unntatt offentlighet 
   
Sak 24/11 FORLENGELSE – MIDLERTIDIG FØRSTEAMANUENSI S (40 %) I 


MEDISIN (KOORDINATOR/ORTOPEDI) VED INSTITUTT FOR 
KIRURGISKE FAG MED ARBEIDSPLASS VED FØRDE 
SENTRALSSJUKEHUS  


  Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 2011/636) 
 
Vedtak: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å tilsette Jan Roar 
Orlin som førsteamanuensis (20 %) og koordinator (20 %) ved Førde 
sentralsjukehus i medisin (ortopedi) for perioden 01.01.2011 - 30.11.2012. 
2. En forutsetter at instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
egen budsjettramme. 


 
 
 
Sak 25/11 PERMISJON (50 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM 


PROFESSOR I MEDISIN (PSYKIATRI) VED INSTITUTT FOR K LINISK 
MEDISIN - FORLENGELSE 


  Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 09/12696 ) 
 
  Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å forlenge professor 
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Gustav Wiks 50 % permisjon uten lønn fra hans faste 100 % stilling ved 
Institutt for klinisk medisin i perioden 01.01.2011 - 31.12.2011. Han vil dermed 
ha en 50 % stilling ved instituttet dette året. 


   
Sak 26/11 PERMISJON (20 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM 


PROFESSOR (100 %) I ODONTOLOGI (ODONTOLOGISK 
BIOMATERIALE) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI - 
FORLENGELSE  


  Saksforelegg av 3.2.2011, vedl. (ephorte 09/6750) 
 
  Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å forlenge professor 
Nils Roar Gjerdets 20 % permisjon uten lønn fra hans faste 100 % stilling ved 
Institutt for klinisk odontologi i perioden 01.02.2011 - 30.06.2011. Han vil 
dermed ha en 80 % stilling ved instituttet i denne perioden. 


 
Sak 27/11 ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 10.2.2011, vedl. 
  Til orientering 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet  
 
Arkivkode: 
2011/317 


 Styre-sak 35/11 


Sak nr.: 
 


 Møte:   
23/3-11 


 
 
 Forskningsmeldingen 2010  
 
 
I henhold til brev fra Universitetsledelsen datert 20.01.11 skal fakultetene utarbeide 
forskningsmeldinger for 2010. Fakultetenes meldinger danner grunnlag for UiBs 
utdanningsmelding og vil bli drøftet i Universitetets Utdanningsutvalg før endelig 
behandling i universitetsstyret.  
 
I meldingene skal det gis en vurdering av fakultetets resultater i 2010 og 
sannsynligheten for å oppnå ambisjonene for 2011. Drøfting og analyse av oppnådde 
resultater og utfordringer skal vektlegges.  
 
Forslag til forskningsmelding 2010 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet er 
vedlagt. Noen av de sentrale resultatindikatorene er presentert under, til orientering. 
Tallene er drøftet i meldingen. 
 
Resultatindikator Resultat Måltall Resultat Måltall  
 2009 2010 2010 2011 
Publikasjonspoeng totalt 414,3 420 394  
Prosentdel publikasjoner 
på nivå II 


23,0 - Ikke klart  


Omfang av forsking 
finansiert av forskingsrådet 
(i 1000 kroner) 


90 800 120 000 81 700 100 000 


Omfang av forsking 
finansiert av EU 
(i 1000 kroner) 


7 800 13 000 7 300 10 000 


Bidrags- og 
oppdragsvirksomhet 
som ikke er 
regnskapsført ved UiB 
eller UniReseach 1 
(i 1000 kroner) 


59 400  
(herav 
lønnsmidler 
46,5 mill, 
driftsmidler 
12,9 mill) 


74 000 64 400 
(herav 
lønnsmidler 
49 mill, 
driftsmidler 
14,7 mill) 


105 000 


 
 
 
Forskningsmeldingen ble drøftet i møte i fakultetets forskningsutvalg 09.03.11 (sak 
13/11). De kvantitative dataene var ikke klare på møtetidspunktet, men 
Forskningsutvalget drøftet meldingen og kom med innspill som nå er innarbeidet i 
forslaget som nå forelegges fakultetsstyret.   
 
                                                 
1Omfang 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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Forskningsmeldingen skal oversendes Universitetsdirektøren innen 15. april.  
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt 
oppgitte måltall for 2011.  


 
2. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmeldingen fra Det medisinsk-odontologiske 


fakultet 2010. 
 


3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med de 
innspill som fremkom i møtet, og i tråd med eventuelt nye tall som kommer inn 
innen fristen. 


 
 
 
Vedlegg 
 
 
 
11.03.11/TOOL 
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FORSKNINGSMELDING 2010 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Drøftet i fakultetets forskningsutvalg 9. mars 2011  
Lagt fram for Fakultetsstyret i møte 23. mars 2011 
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1. KVANTITATIVE INDIKATORER – RESULTATER OG MÅLTALL  
 
 
Resultatindikator Resultat Måltall Resultat Måltall  
 2009 2010 2010 2011 
Publikasjoner     
Publikasjonspoeng totalt 414,3 420 394  
Prosentdel publikasjoner 
på nivå II 
 


23,0 -   


Utveksling av tilsette 
gjennom avtalar 
 


45  
(herav 7 
post.doc.) 


 64 (herav 
18 
post.doc.) 


 


Totalt antall utvekslinger 
 
 


    


Forskningsrådsfinansiert 
virksomhet (FFV) 


    


Omfang av forsking 
finansiert av forskingsrådet 
(i 1000 kroner) 
 


90 800 120 000 81 700 100 000 


EU-tildeling:     
Omfang av forsking 
finansiert av EU 
(i 1000 kroner) 
 


7 800 13 000 7 300 10 000 


Bidrags- og 
oppdragsvirksomhet 
som ikke er 
regnskapsført ved UiB 
eller UniReseach 2 
(i 1000 kroner) 
 


59 400  
 
(herav 
lønnsmidler 
46,5 mill, 
driftsmidler 
12,9 mill) 


74 000 64 400 
 
(herav 
lønnsmidler 
49 mill, 
driftsmidler 
14,7 mill) 
 


105 000 


Likestilling:     
% andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger 
 
 


    


 
 
 
 
 
 
2. KVALITATIVE VURDERINGER  


I. Generell omtale  
 


                                                 
2Omfang 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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Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) har gjennom flere år hatt høy forskningsaktivitet 
med stor faglig bredde. Våre resultater dokumenterer at fakultetets forskningsmiljøer hevder 
seg godt nasjonalt og internasjonalt.  
 
Aktiviteten i 2010 viser at fakultetets forskning er godt forankret i UiBs og fakultetets 
strategiske satsningsområder. Den høye forskningsaktiviteten har i tillegg til det som kommer 
frem i tabellen over også resultert i et rekordhøyt antall doktorgrader, 93 ph.d.-grader,  
i 2010.  
 
Fakultetet vedtok i juni 2010 ny strategisk plan som i inneværende år vil bli supplert med 
handlingsplaner for ytterligere å konkretisere fakultetets strategiske veivalg. I tillegg vil den 
pågående NFR-evalueringen vil gi fakultetet viktige innspill med tanke på videre 
prioriteringer. 
 
Ressurssituasjonen er stadig en utfordring for våre forskningsmiljøer. Fakultetet vil derfor i 
årene framover arbeide ennå mer systematisk for å øke den eksternfinansierte forskningen, 
målrette og styrke rekruttering og samarbeid, samt å utvikle felles forskningsinfrastruktur.  
 
Fakultetet har mottatt innspill fra instituttene på flere av punktene i forskningsmeldingen, og 
disse er i stor grad innarbeidet under. 
 


II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator:  
 
 
2.1 Publikasjoner  
 
 
Tabell 1 Publiseringstall for Det medisinsk-odontologiske fakultet* UiB, 2005-2010 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010** 
Antall publiseringspoeng 368 389 358 403 414 394 
Relativ utvikling i antall pub poeng 
sammenlignet med foregående år  +5,8 % -8,1 % +12,7 % +2,7 % 


 
-5 % 


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


 
Ant pub poeng per undervisnings-, 
forsknings- og formidlingsstilling 0,90 0,94 0,82 0,88 


 
0,85 


 


 


Andel nivå 2 17 % 20 % 20 % 24 % 23 %  
*) Tidligere Odontologisk fakultet er inkludert i tallene for årene 2005-2007. 
**) Foreløpige tall. Endelige tall for 2010 foreligger ikke før i begynnelsen av april og det kan forventes mindre 
justeringer av tallene som her presenteres. 
 
 
De endelige publiseringstallene for 2010 foreligger i år ikke før etter 1. april, på grunn av 
overgangen fra Frida til Cristin. Derfor inngår bare foreløpige tall for nivå 1-publisering, mens 
det ennå ikke foreligger tall for nivå 2. De foreløpige tallene i publiseringsanalysen antyder 
en nedgang i antall publikasjonspoeng i 2010, etter to år med god oppgang. Totalt har 
antallet publiseringspoeng ved fakultetet likevel økt med 7 % i løpet av perioden 2005 til 
2010, og antall poeng har ligget rundt 400 de siste tre årene.  
 
Institutt for samfunnsmedisinske fag er også i 2010 det klart største instituttet på fakultetet 
når det gjelder publikasjoner (foreløpig 85 publikasjonspoeng), deretter følger Institutt for 
biomedisin og Institutt for indremedisin, som er omtrent jevnstore (hhv. 75 og 72 
publikasjonspoeng i 2010).  
 
Nivå II-andelen har de siste årene variert relativt mye, men gjennomsnittet for hele fakultetet 
har siden 2006 ligget i overkant av 20 %. 2010-tallene er ikke klare for nivå II.  
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2.2 Utveksling av tilsette gjennom avtalar 
 
Fagmiljøene på fakultetet har et utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttene melder om at 
utvekslingsopphold fortsatt ikke registreres systematisk. Dermed gir dataene som finnes i 
DBH trolig fremdeles ikke et fullgodt bilde av den totale internasjonale virksomheten på 
fakultetet. Til tross for at datamaterialet fremdeles er svakt, ser vi en økning fra i fjor, fra 45 til 
64 registrerte utenlandsopphold. Av disse har 27 reist på individbaserte avtaler, 5 på 
bilaterale avtaler og 3 på EUs 6. rammeprogram. Utviklingen synes særlig å være positiv 
blant våre juniorforskere, da antallet utreisende postdoktorer som er registrert har mer enn 
doblet seg, fra 7 til 18.  
 
Senter for internasjonal helse er i stor grad basert på internasjonal virksomhet og har både 
innreisende gjesteforskere og utreisende forskere. Senterets virksomhet er i stor grad basert 
på institusjonelle avtaler knyttet til forskningsprosjektene og forskerutdanningskandidatene, 
bl.a. NUFU, Kvoteprogrammet, NOMA og EU-prosjekter.  
 
Fakultetet har i flere år lagt til rette for at vitenskapelig ansatte og postdoktorer skal knytte 
kontakter og reise på kortere eller lengre forskningsopphold utenlands. Ett av tiltakene for å 
stimulere til dette er å lyse ut midler til reisestøtte for slike opphold hvert år. For postdoktorer 
lyses midlene ut hvert halvår, og for faste vitenskapelig ansatte lyses de ut en gang i året, i 
forbindelse med at søknader om forskningstermin blir innvilget. I 2010 har det for første gang 
også blitt utlyst midler til utenlandsstipend for ph.d.-stipendiater. Stipendiatmidlene skal 
utlyses to ganger årlig, og slik stimulere til internasjonalisering.   
 
Et annet nytt tiltak, er at det ved tilsetting av nye postdoktorer skal tillegges vekt om det i 
søknaden er lagt planer for utenlandsopphold i perioden.  
 
 
2.3 Eksternfinansiert virksomhet  
 
2.3.1 Generelle bemerkninger 
(Tallene under viser aktivitet, ikke inntekter) 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har en stor andel av sine forskningsprosjekter finansiert 
eller delfinansiert av eksterne midler. Fagmiljøene er avhengige av eksterne midler for å 
kunne opprettholde aktiviteten på det høye faglige nivået og med det omfanget den har i dag.  
 
Regnskapstallene for 2010 viser at fakultetet ikke oppnådde målsetningene for 
eksternfinansiering i budsjettet for 2010 (se tabell 1). Nedgangen fra 2009 er tydelig for 
forskningsrådsfinanisert virksomhet, mens EU-tildelinger ligger nærmest uendret og annen 
bidragsaktivitet øker svakt. For 2010 hadde fakultetet en målsetting om en eksternfinansiert 
aktivitet på 211 mill. Regnskapet for hele 2011 viser at vi hadde en aktivitet på 173 mill.  
 
 
Tabell 2. BOA-aktivitet Det medisinsk-odontologiske fakultet (tall i 1000)  
Inntekter BOA etter 
finansieringskilde  


Årsbudsjett 
2010 


Regnskap 
2010 


Avvik Årsregnskap 
2009 


Endring 
siste år 


NFR 124 000 81 666 -34,1 % 90 846 -10,1 % 


EU 13 000  7 275  -44,0 % 7 796 -6,7 %  


Annen bidragsaktivitet  74 000  84 732  14,5 % 80 772 4,9 % 


Sum  211 000 173 674  179 414  


 
 
 
Fakultetet og institutter vil dermed i årene framover måtte arbeide ennå mer systematisk for 
å øke den eksternfinansierte forskningen, bl.a. gjennom å videreutvikle 
forskningsadministrativ støtte i søknadsprosesser. For fakultetet blir det også viktig å arbeide 
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for at det ved UiB utvikles incentivsystemer som sikrer at forskningsmiljøer som bidrar 
vesentlig til å skaffe eksternfinansiering blir belønnet på en rimelig og forutsigbar måte. 
 
 
2.3.2 Forskningsrådsfinansiert virksomhet 
 
 
Til tross for at suksessraten har variert noe de siste årene, er det fortsatt mange aktive NFR-
prosjekter ved fakultetet. Det er likevel bekymringsfullt at måloppnåelsen på dette området i 
forhold til budsjett er lav, til tross for at en rekke av søknadene oppnår gode evalueringer. 
Det medisinsk-odontologiske fakultet vurderer det bl.a. i den forbindelse som svært viktig at 
det fra universitetets side stadig arbeides for at bevilgningene til den frie forskningen økes.  
 
Ved gjennomgang av den forskningsrådsfinansierte virksomheten ser vi også at en del av 
nedgangen skyldes justeringer i betalingsplaner etter faktisk aktivitet i prosjektene, samt at 
det har vært betydelige forsinkelser i enkeltprosjekter som har medført tilbakebetaling. 
 
 
 
2.3.3 EU-tildelinger 
 
Fakultetet deltar i flere FP7-prosjekter, både i prosjekter som koordineres fra UiB og der 
fakultetets fagmiljøer inngår som deltakere.  
 
Endringen i aktivitet fra 2009 er svært liten, men målet for 2010 om økt EU-aktivitet er ikke 
nådd. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i oppstart av nye prosjekter, samt at man ikke 
har fått tilslag på enkelte søknader. Deltagelse i EU-prosjekter er krevende både faglig og 
administrativt og et tett samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling er avgjørende for å 
få tilslag på EU-søknader. Fakultetet er derfor svært fornøyd med samarbeidet med 
avdelingen om en rådgiverstilling som bidrar i søknadsfasen. Det er imidlertid behov for 
assistanse også etter at søknadene er innvilget, og særlig gjelder dette på økonomisiden i 
prosjekter der fakultetet har koordinatoransvar.  
 
 
2.3.4 Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er regnskapsført ved UiB eller UniResearch 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har et tett forskningssamarbeid med en rekke 
institusjoner i randsonen for egen virksomhet, og særlig gjelder dette helseforetakene.  
Søknadstilslag fra randsonen (for eksempel Bergen Medisinske Forskningsstiftelse, Bergens 
Forskningsstiftelse og Stiftelsen K. G. Jebsen) har økt i 2010, og dette er meget positivt. 
Fakultetets forskere er videre involvert i mange prosjekter som finansieres gjennom 
Samarbeidsorganet mellom Helse Vest, UiB og UiS. 
 
Tallene for 2010 viser en økning fra 2009, om enn noe mindre enn budsjettert. Som tidligere 
år er disse tallene er noe usikre fordi mange prosjekter der fakultetets forskere deltar 
regnskapsføres i Innovest.  
 
 
 
 
2.4 Likestilling 
 
Tallene viser jevnt over at det er god kjønnsbalanse blant stipendiater og postdoktorer på 
alle institutter, mens bildet blir mer nyansert når man ser på de fast vitenskapelig ansatte (se 
tabell 2).  
 
For professorer er det en gledelig økning i kvinneandelen. Totalt på fakultetet er 
kvinneandelen for professor I økt med 3,9 prosentpoeng, fra 19,7 til 23,6 prosent.  
 
Tabell 3: Antall årsverk og kvinneandel fordelt på stillingskategori, vitenskapelige stillinger.  
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Stillingskategori Antall 
årsverk 


Andel kvinner 
(%) 


Årsverk  
(2009)  


Andel kvinner 
(%) (2009) 


Stipendiater (1017, 
finansiert over 
grunnbudsjettet) 


124,3  66,0 % 135,6  66,9 % 


Post.doc. (1352) 61,1 55,8 % 63,5 54,6 % 
Førsteamanuens (1011) 40,9 44,5 %  62,2  46,0 % 
Førsteamanuens II 
(8028) 13,1  


28,2 %   


Professor (1013) 133,3 23,6 % 126,6  19,7 % 
Professor II (9301) 18,0 13,3 % 17,3  14,5 % 
Instituttleder 8,0 12,5 % 8,0 12,5 % 


 
Forskjellene mellom 2009 og 2010 er små, men vi ser en liten nedgang i den totale 
kvinneandelen på fakultetet som helhet fra 2009 til 2010. Dersom vi ser på perioden 2006-
2010 har kvinneandelen økt med 5 prosentpoeng, fra 52,2 til 57,2 prosent.  
 
For førsteamanuensene (1011) er det en stor endring i antall årsverk fra 2009 til 2010. Dette 
er forårsaket av at det i 2010 er skilt ut en egen kategori for førsteamanuensis II. Ikke alle er 
overført foreløpig, men det er nå 13, 1 årsverk i denne kategorien. Endringen i kategorien 
førsteamanuensis er dermed hovedsakelig av teknisk karakter.  
 
Stillingshjemmelen for stipendiater har over tid vært overoppfylt, men er nå nede på måltallet 
125. Kvinneandelen her er likevel stabilt høy, og i 2010 var det også flere kvinner enn menn 
blant kandidatene som gikk ut fra Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
 


III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer 
og prioriteringer:  
 
 
Strategi 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har i 2010 vedtatt ny strategisk plan for 2010-2014. 
Planen er et resultat av en bred og omfattende prosess der det er innhentet råd og innspill 
både fra egne enheter og eksterne samarbeidspartnere. Strategien har visjonen Ny 
kunnskap for bedre helse.  
 
Fakultetets strategiske mål for forskning er:  
• Vår forskning og forskerutdanning skal preges av nysgjerrighet og nyskapning, holde 


høy etisk standard og være av høy internasjonal kvalitet. 
• Vi skal premiere kvalitet i forskning og forskerutdanning. 
• Viktige langsiktige satsingsområder er translasjonsforskning og utvikling av 


metodologiske kjernefasiliteter. 
• Vi skal styrke eksisterende og premiere dannelse av ledende forskningsgrupper og 


nettverk som fremmer internt og eksternt samarbeid, internasjonalisering og 
forskermobilitet. 
o Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende 


forskning ved fakultetet. 
• Vi skal premiere innovasjon og utvikle allianser med næringsliv og andre som kan 


bidra til kommersialisering av fakultetets forskning. 
o Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende 


innovasjon ved fakultetet. 
• Vi skal i planperioden utvikle effektive mekanismer for: 


o  rekruttering og videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og 
forskningsledere 


o å sikre bredde i vår forskning 
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o å øke ekstern finansiering av vår forskning 
o systematisk evaluering av vår forskning og forskerutdanning 


 
Det skal i løpet av 2011 knyttes handlingsplaner for blant annet forskning og 
forskerutdanning til den strategiske planen. Disse vil ytterligere operasjonalisere målene i 
strategiplanen. Arbeidet med handlingsplanene er begynt, og det er allerede klart at deler av 
handlingsplanen for forskning vil dreie seg om å iverksette gode løsninger for 
kjernefasilitetene på fakultetet. Dette gjelder både dyreavdelingen, kjernefasiliteter, 
metodologiske plattformer og registre. På dette området vil det også bli svært viktig å 
videreføre den omfattende infrastruktursatsingen som FUGE-programmet har ført med seg.  
 
 
Omtale av prioritert samarbeid med andre forsknings institusjoner og samfunns- 
og næringsliv.  
 
Fakultetet har et nært forskningssamarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale 
forskningsinstitusjoner og aktører i næringslivet. Helseforetakene, og særlig Helse 
Bergen, er særlig sentrale, og spesielt gjelder dette på områdene translasjonsforskning, 
klinisk medisin og helsefagsforskning. Bl.a. har åpningen av Laboratoriebygget, 
Haukeland Universitetssykehus i 2009 med moderne forskningslokaler og samarbeide 
rundt etablering av felles forskningsinfrastruktur har gitt mulighet for ytterligere å utvikle 
dette samarbeidet og å utvikle prosjekter i skjæringspunktet mellom basalforskning, 
paraklinikk og klinikk. 
 
 
Kort omtale av arbeidet med å styrke forskningslede lse, organisering og strategisk 
planlegging.  
 
Det er et økende fokus på forskningsledelse ved fakultetet. Ved noen av instituttene har man 
valgt å systematisk organisere seg i forskningsgrupper, og langsiktig forskningsstrategisk 
planlegging er en prioritert oppgave ved alle institutt. Styrking av forskningsgruppene og 
systematisk bygging av nettverk på tvers av institutter og fakulteter er fokusert i den nye 
forskningsstrategien.  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet startet i 2009 opp et eget ettårig ledelsesprogram for 
yngre forskningsledere, som et ledd i å styrke den faglige ledelsen ved fakultetet. Første kull 
fullførte programmet i 2010. Programmet tar for seg forskningslederrollens ulike sider med 
temaer som teamutvikling, ledelse i akademia, eksternfinansiering, etikk og redelighet i 
forskningen. Deltakerne får også grundig innføring i personalledelse, økonomistyring og 
helsepolitikk. Programmet er nå under evaluering, men er planlagt videreført i 2011.  
 
Den faglige staben ved fakultetet vil i de kommende årene gjennomgå et generasjonsskifte. 
For å sikre at både forsknings- og undervisningsoppgaver kan ivaretas på en god måte, har 
fakultetet satt av 3 millioner kroner i 2011-budsjettet til brofinansiering av vitenskaplige 
stillinger på instituttnivå. Midlene er tenkt å inngå i en forsterket innsats for fakultetets 
langsiktige rekrutteringsbehov i vitenskaplige toppstillinger, og vil gi instituttene anledning til 
å sette tidlig i gang med rekruttering til fagmiljøer som er spesielt sårbare for avganger.  
 
 
Omtale av tverrfaglige og flerfaglige initiativer o g satsinger (pågående og planlagte).  
 
Svært mange av fakultetets eksisterende og planlagte forskningsaktiviteter er utpreget tverr- 
og flerfaglige. Slike miljøer finnes for eksempel i stor grad ved Senter for internasjonal helse 
og Institutt for samfunnsmedisin, og ved sistnevnte institutt planlegges det et senter for 
sykehjemsmedisin som vil være nært knyttet opp mot den planlagte Samhandlingsreformen. 
Det er i denne sammenheng også gledelig at samarbeidet mellom forskningsmiljøer ved det 
tidligere odontologiske fakultet og det tidligere medisinske fakultet stadig utvikles. Dette 
gjelder blant annet biomaterialer, orale infeksjoner, inflammasjon og styrt vevsbygging.  
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Prioriteringsforskning er et område med stadig økende aktualitet. Institutt for 
samfunnsmedisinske fag samarbeider blant annet tett med Senter for internasjonal helse om 
forskning omkring globale prioriteringsspørsmål, men det er et ønske at området skal utvides 
også mot nasjonale spørsmål. 
 
I forbindelse med opprettelse av K. G. Jebsen Senter for forskning på nevropsykiatriske 
lidelser er inngått et mer forpliktende samarbeid mellom fagmiljøer ved vårt fakultet og Det 
psykologiske fakultet.   
 
 
Omtale av tiltak som kan styrke publiseringen, særl ig på nivå II  
 
Publiseringen på fakultetet har de siste fem årene steget, men vi ser en liten nedgang i de 
foreløpige tallene for 2010. Det betyr at fakultetet stadig må arbeide for å styrke 
publiseringen.  
 
Nivå II-publiseringen på fakultetet har over tid ligget forholdsvis høyt, men det arbeides 
stadig målrettet i forskningsgruppene for å øke bevisstheten rundt nivå II-publikasjoner. 
Videre arbeides det kontinuerlig med å øke bevisstheten rundt gjeldende adresseringsregler 
for å ytterligere forbedre uttellingen for publisering. Det er også et håp at fakultetets årlige 
prisutdeling med premiering av beste publikasjon kan bidra til å øke publisering i de beste 
tidsskriftene.  
 
 
Kortfattet omtale av faglige prioriteringer og plan er knyttet til ekstern finansiert 
forskning 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har høy andel eksternt finansiert forskning 
sammenlignet med mange av de andre fakultetene ved UiB. Fakultetet vil i årene som 
kommer støtte opp om fagmiljøer som har vist at de kan hevde seg med forskning av høy 
internasjonal kvalitet og stor evne til å skaffe ekstern finansiering både gjennom NFR, EU-
systemet og finansieringskilder i randsonen. Fakultetet har i den forbindelse i 2010 startet et 
arbeid for at sterke fagmiljøer skal kunne posisjonere seg til NFRs kommende utlysning av 
midler til Senter for fremragende forskning. I satsingen på utbygging av felles 
forskningsinfrastruktur, er det også i gangsatt et samarbeid med Helse Bergen om innkjøp og 
drift av større utstyrsenheter som vil inngå i fakultetets kjerneplattformsatsing.  
 




















































































































STRATEGIPLAN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  


2010–2014


Ny kunnskap  
for bedre helse







Virksomhetsidé
Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på 
høyt internasjonalt nivå. Kunnskapen skal komme samfunnet til gode gjennom utdanning, formidling og 
innovasjon.
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Verdigrunnlag
•	  Høy etisk standard skal gjenspeiles i alt vår arbeid
•	  Vår virksomhet skal kjennetegnes av:


 - integritet
 - nysgjerrighet
 - åpenhet
 - entusiasme


Strategiske mål
•	  Våre studieprogrammer skal være forskningsbaserte, inspirerende og tilpasset samfunnets behov.
•	  Vår forskning og forskerutdanning skal være nyskapende og av høy kvalitet, og vi skal aktivt rekruttere 


og videreutvikle fremragende forskere.
•	  Våre forskningsmiljøer skal formidle kunnskap og være synlige aktører i samfunnsdebatten.
•	  Internasjonalisering og globale perspektiver skal gjenspeiles i vår forskning og utdanning.
•	  Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner.
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Utdanning
•	  Våre studieprogrammer skal være forskningsbaserte, av høy kvalitet og utvikle akademisk dannelse.


 - Vi skal arbeide for å få etablert et Senter for fremragende undervisning
•	  Våre studieprogrammer skal være tilpasset samfunnets behov med hensyn til kapasitet og innhold.
•	  Vi skal ha studieprogrammer som legger til rette for livslang læring, utvikling av selvstendig kritisk 


tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid
•	  Internasjonalisering og utveksling skal være prioriterte virkemidler i studieprogrammene.
•	  Våre studieprogrammer skal være basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper med 


studentaktiviserende læringsformer, og vi skal rekruttere dyktige undervisere.
•	  Våre utdanninger skal være anerkjente og kompetansegivende internasjonalt.
•	  Vi skal styrke eksisterende og premiere utviklingen av gode læringsmiljøer.
•	  Vi skal rekruttere dyktige og motiverte studenter, og kandidater fra våre utdanninger skal være 


etterspurte i arbeidsmarkedet.
•	  Vi vil være en foretrukket utdanningsinstitusjon innenfor våre fagområder.
•	  Våre utdanninger skal oppnå gode evalueringsresultater.
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Forskning
•	  Vår forskning og forskerutdanning skal preges av nysgjerrighet og nyskapning, holde høy etisk standard 


og være av høy internasjonal kvalitet.
•	   Vi skal premiere kvalitet i forskning og forskerutdanning.
•	  Viktige langsiktige satsingsområder er translasjonsforskning1 og utvikling av metodologiske 


kjernefasiliteter2.
•	  Vi skal styrke eksisterende og premiere dannelse av ledende forskningsgrupper og nettverk som 


fremmer internt og eksternt samarbeid, internasjonalisering og forskermobilitet.
 - Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende forskning ved fakultetet.


•	  Vi skal premiere innovasjon og utvikle allianser med næringsliv og andre som kan bidra til 
kommersialisering av fakultetets forskning.
 - Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende innovasjon ved fakultetet.


•	  Vi skal i planperioden utvikle effektive mekanismer for:
 - rekruttering og videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og forskningsledere
 - å sikre bredde i vår forskning
 - å øke ekstern finansiering av vår forskning
 - systematisk evaluering av vår forskning og forskerutdanning


1 Medisinsk, odontologisk og helsefaglig forskning som bruker kunnskap fra grunnforskning, epidemiologisk forskning og 
prekliniske studier til å utvikle kliniske studier og utprøvninger med den hensikt å frembringe ny kunnskap, og som også omfatter 
overføring av kunnskap fra grunnforskning, befolkningsbaserte studier, utprøvninger og kliniske studier til å utvikle beste praksis 
for samfunnet.


2 Felles infrastruktur som skal være tilgjengelig for alle forskere ved fakultetet – som for eksempel: Utstyrsplattformer, registre, 
biobanker, dyreavdelingene og annet.
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Formidling
•	  Vi skal ha et aktivt samarbeid med media, og vår formidling skal vekke nysgjerrighet og gi inspirasjon og 


ny kunnskap.
•	  Våre studenter og ansatte skal være dagsaktuelle og synlige aktører i samfunnsdebatten.
•	  Vi skal være en premissleverandør for nasjonale forskningsstrategiske beslutninger og styrke vår 


internasjonale formidling.
•	   Vi skal premiere god formidling, styrke UiB og fakultetet som merkevare og fremme vårt miljø som 


ledende innen utdanning og forskning.


•	   Vi skal gjennom vår formidling fremme rekruttering av de beste studenter og medarbeidere.


Forholdet til 
samarbeidspartnere
•	  Vi skal styrke og videreutvikle samhandlingen med og være en foretrukket samarbeidspartner for


 - kommunene og primærhelsetjenesten
 - universitetssykehusene og de samarbeidende sykehusene i regionen
 - nasjonale læresteder og forskningsinstitusjoner
 - internasjonale utdannings- og forskningspartnere


•	  Vi skal utvikle en fruktbar dialog med myndigheter, næringsliv og eksterne finansieringskilder for å 
utvikle felles mål, kontinuerlig samhandling og informasjonsutveksling.
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Trykk   
Bodoni


Organisasjon
•	  Vi skal ha en organisasjonsstruktur som er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings- og 


utdanningsvirksomheten.
•	  Vi skal ha en organisasjon som skal ha tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne endres i takt med faglige 


behov og som fasiliterer strukturer på tvers av tradisjonell faginndeling.
•	  Vi skal videreutvikle forskningsgrupper som organiserende prinsipp for forskningen
•	  Vi skal videreutvikle programutvalg som styringsverktøy i undervisningen.
•	  Vi vil i planperioden evaluere vår organisasjonsstruktur og på denne bakgrunn vurdere tilpasninger av 


dagens organisasjonsplan.


Ledelse og personalpolitikk
•	  Våre ledere skal fremme en positiv, involverende organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, 


inspirerende arbeidsmiljø.
•	  Vi vil prioritere lederutvikling på fakultets-, institutt- og forskningsgruppenivå og legge til rette for 


kompetanseutvikling for teknisk og administrativt personale.
•	  Vi skal styrke samhandlingen mellom universitetsnivået, fakultetsnivået og instituttene
•	  Vi skal rekruttere de beste kandidatene innen alle stillingsgrupper, arbeide for en bedre kjønnsbalanse 


og styrke den internasjonale mobiliteten.


Administrasjon
•	  Vi skal ha en effektiv administrasjon med et høyt servicenivå som legger til rette for den faglige 


virksomheten.
•	  Vår administrasjon skal ha gode rutiner og systemer og den skal handle i samsvar med regler for 


offentlig forvaltning.
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Arkivkode: 
 


 Styre-sak:  34/11 
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Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet 2010. 
 
Fakultetsdirektøren har gått igjennom den årlige rapportering og internkontroll av det 
systematiske HMS- arbeidet ved de ti enhetene ved fakultetet. Enhetene er de åtte instituttene 
samt Dyreavdelingen og fakultetsadministrasjonen. 
Rapporteringen er knyttet til fakultetets plan for HMS ” HMS- mitt ansvar” for perioden 2010 
til 2014 som ble vedtatt av Fakultetstyret (sak 79/10) og UiB sin handlingsplan for HMS 
2009- 2011. Skjemaet er tilgjengelig for alle enhetene elektronisk på HMS- portalen til UiB.  
 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer: 
HMS- organisering. 
Fakultetsdirektøren er svært glad for at HMS- opplæring er blitt et obligatorisk kurs for alle 
ledernivå ved UiB. Dette bidrar til å bevisstgjøre lederne på ledelsesansvaret vi har innen 
HMS. Alle enhetene melder også at leder har nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS- 
ansvar ved enheten. En ser av den samlede gjennomgangen av årsrapporten for helse, miljø og 
sikkerhet at det drives mye godt HMS- arbeid ved de ti enhetene ved fakultetet.  
 
Alle enhetene melder at leder og verneombud har foretatt en gjennomgang av de ulike 
elementene i det systematiske HMS- arbeidet ved enhetene, alle enhetene har utarbeidet klare 
mål for sitt HMS- arbeid.  Åtte av enhetene har lagt ved sine handlingsplaner for 2010. En 
enhet melder at handlingsplanen de har ”må bli bedre”.  
9 enheter melder at de har skriftlig delegert HMS-oppgaver. En enhet har ikke formalisert 
disse oppgavene. Ansvaret har leder av enheten til en hver tid, men oppgavene kan delegeres. 
 
En merker seg at fire enheter melder at de ”må bli bedre” på å kartlegge og vurdere risiko 
knyttet til HMS. De enhetene som melder dette er har laboratorieaktivitet og driver klinisk 
forskning. Dette kan tolkes som uttrykk for at enhetene ønsker å bli enda bedre mht 
risikovurdering av HMS-feltet.   
 
Verneombudene ved enhetene har en svært viktig oppgave for å sikre vern av de ansatte, og 
rådgi ledelsen i HMS- relatert arbeid. Ni av ti enheter melder at kompetansen er tilstrekkelig 
for å kunne utføre sitt arbeid. Bakgrunnen for at en enhet svarer at det ”må bli bedre” er at 
opplæringen av verneombudene bør være et årlig tilbud, da en i dag kan fungere som 
verneombud i lengre periode uten å få nødvendig opplæring. 
 
Fire enheter melder at de ”må bli bedre” på å sikre at ansatte, studenter og gjester har 
nødvendig HMS- kompetanse, dette henger sammen med at mange av de ansatte og noen 
studenter er utenlandske og trenger å få tilrettelagt opplæringsmateriell på engelsk. Et annet 
moment i denne rapporteringen er at det er to kliniske enheter som melder at de ”må bli 
bedre”, det har sin årsak i at de er samlokalisert med Haukeland Universitetssykehus (HUS), 
og derav underlagt deres HMS- reglement slik at for disse enhetene skal en 
kompetanseoverføre to regelverk for HMS for denne gruppen. Dette understreker behovet for 
å få på plass en revidert avtale for HMS, mellom HUS og UiB. 
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En enhet melder at de ikke har gjennomført brannvernopplæring, det er et lederansvar at 
slik opplæring er gjennomført. En annen enhet melder at de må bli bedre. Når det gjelder 
brannvern må en sikre at en får den nødvendige opplæringen for enhetens behov. Dersom en 
må ha tilrettelagt opplæring av ulike årsaker, må det spesifiseres. Fakultetsledelsen har for 
2010 åpnet opp for fakultetsfinansiering av Instituttenes brannvernopplæring, for å sikre at 
brannvernopplæring blir gjennomført ved alle enheter. 
 
Psykososialt arbeidsmiljø. 
Det er svært gledelig å se at alle de ti enhetene melder at de praktiserer UiB sine rutiner for 
oppfølging ved sykefravær og konflikthåndtering. Dette er viktig i en IA-virksomhet. 
 
Når det gjelder tilbud om medarbeidersamtaler til alle ansatte, har det vært en gjenganger i 
HMS- rapporteringen de tre siste årene. Det er enheter som ikke har gitt tilbud til sine ansatte 
om medarbeidersamtaler. Det er særlig de vitenskaplige ansatte som ikke har fått et slikt 
tilbud. Fakultetsdirektøren ber de enhetene som ikke har gitt tilbud om en slik samtale legge 
frem for sitt Instituttråd en plan for når et slikt tiltak kan gjennomføres med det første. Dette 
vil etterspørres i styringsdialogen med instituttene. 
 
Ytre miljø. 
Enhetene melder generelt at de må bli bedre på å kartlegge sin egen miljøpåvirkning. Dette vil 
være et stort og omfattende prosjekt der det vil være behov for bistand fra HMS- seksjonen 
ved POA. Bruk av videokonferanseutstyr mener 6 enheter at de må bli bedre på, men da må 
tilgjengelighet av et slikt utstyr synliggjøres bedre gjennom UiB og fakultetets sine 
informasjonssider. 
 
Risikofylt arbeidsmiljø. 
Syv enheter melder at de utfører risikofylt arbeid ved sin enhet.  
 
Blant enhetene som sier at de har risikofylt arbeid melder 4 enheter at de ”må bli bedre” på å 
gjennomføre HMS- risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid. Fakultetsdirektøren ser 
det som svært viktig at de 4 enhetene legger frem en risikovurdering for sine instituttråd.  
Dette vil også etterspørres i styringsdialogen med instituttene dette gjelder. 
 
Alle de 7 enhetene som utfører risikofylt arbeid praktiserer retningslinjer for farlig avfall og 
problemavfall, ioniserende strålekilder og eksplosivt avfall. Retningslinjene er i samsvar med 
Helse Bergen, da mye av laboratorieaktiviteten er samlokalisert med sykehusavdelingene. 
 
Avvik nestenulykker. 
Det er positivt å lese at HMS- relaterte avvik blir fulgt opp på en tilfredstillende måte. 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetstyret ber lederne for de ti enhetene som har rapportert på årsrapporten for helse, 
miljø og sikkerhet for 2010, om å legge frem en handlingsplan og oversikt over tiltak i de 
tilfellene der enheten har svart ”må bli bedre” - eller ”nei” i rapporten til sine Instituttråd for 
videre oppfølging innen 1. mai. 
 
 
 
Vedlegg. 
 
14.03.11 / symy 
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BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK – DEL 2 
 


Bakgrunn 
Det vises til styresak Budsjett 2011 – rebudsjettering og tiltak – del 1 (sak 21/2011) fra 
februarmøtet, der styret i vedtaket bad om å få seg forelagt en del 2 i marsmøtet.  
 
Årsregnskapet er nå lukket og noen usikre prosesser har fått sin avklaring slik at en har kunnet 
foreta en revurdering av budsjett 2011. I denne styresaken gjøres det derfor rede for 
disponible midler som kommer i tillegg til hovedfordelingen for 2011(fakultetsstyresak 
4/2011), og nevnte rebudsjetteringssak – del 1. 
 


Ved gjennomgang av budsjettrammer og overføringer etter at årsregnskapet for 2010 er 
lukket, har vi disponible midler i budsjettet på om lag 27 mill fordelt på: 


• 7,7 mill fra ubundne midler som skriver seg fra fakultetets fellesposter i 2010 
• 10,2 mill fra ubundne midler som skriver seg fra instituttbudsjettet 
• 9,7 mill til refordeling fra budsjett 2011 


 


Fakultetets økonomi preges i år av de store overføringene, og det er et mål å vesentlig bygge 
ned overføringene i løpet av 2011. Dette betyr at institutter og fakultetsleddet må øke 
aktiviteten. Hovedtiltakene vil være tilsettinger i rekrutteringsstillinger og investeringer. Det 
er utfordrende å håndtere disse tiltakene slik at de får konsekvenser for 2011-budsjettet. Både 
tilsettingsprosesser og utstyrsinvesteringer er omfattende og vil kreve betydelig ledelses-
oppmerksomhet og -framdrift. 
 


Disponible ressurser og saldering av årsoppgjørsposter fra 2010 
Overføringene fra 2010 ble på 38,4 mill samlet. Tabell 1 viser fordelingen mellom ubundne 
og bundne midler og mellom instituttene og fakultetet felles. 
 


Tabell 1 Spesifikasjon av overføringen fra 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


21 mill overføres instituttene i ubundne (10,2 mill) og bundne (10,8 mill) midler. Fakultetet 
felles har 14,3 mill i ubundne overføringer og 6 mill i bundne overføringer.  Det gjenstår 
saldering (inndekning) av 6,6 mill fra årsoppgjørsposter for 2010 på fakultetets fellesposter. 
Dette er tiltak hvor det ble brukt mer penger enn hva som var avsatt i budsjettet eller at 
regningene ikke kom før i 2011 (tabell 2). 
 


 


Ubundne midler Bundne midler sum
1314 IBM 578 744 1 322
1315 Gade 1 895 616 2 511
1316 IKF 498 321 818
1317 IFI 1 591 3 148 4 739
1318 IKM 2 355 9 2 363
1319 IKO -2 937 4 647 1 710
1344 SIH 3 033 18 3 051
1357 ISF 289 1 285 1 575
1300 FAK* 14 329 6 060 20 388


21 631 16 846 38 477
* underskudd 6,1 mill for stipendiatene ligger i bundne midler


Totalt


Enhet
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Tabell 2 Oversikt over årsoppgjørsposter fakultetet felles, fra 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fakultetet deler ut mer driftsmidler til forskerlinjestudentene enn hva NFR tildeler fakultetet. 
Fakultetet brukte 6,5 mill mer på stipendiater i 2010 enn budsjettert. Fra Senter for farmasi 
overføres 2,4 mill i ubrukte stipendiatmidler som dekker framtidige forpliktelser. I sum gir 
dette en underdekning på 4 mill. Fakultetet dekket i 2010 midler til kompetansetiltak for 
teknisk- og administrativt tilsatte som ikke ble videreført ved UiB som tidligere år.  
 


Totalt er det da disponible ressurser på 7,7 mill fra ubundne midler fellesposter i 2010. 
 


Tabell 3 Disponible ressurser – overføring 2010 
 
 
 
 
 


Reserver i 2011-budsjettet 
 
Instituttrammene 
Instituttene overførte 21 mill til 2011 hvorav 10,2 mill midler som ikke var øremerket.. 
Akkumulert underskudd ved IKO er nå saldert slik at ingen av instituttene ser ut til å gå i 
minus i 2011. Dersom vi flatt legger til grunn fjorårets kostnadsforbruk, ser det ut til at 
instituttene vil gå minst 20 mill i pluss.  
 
Dette er vanskelig å forutse nå, men det er klare signaler på positive avvik allerede i midten 
av mars. Fakultetets samlede lønnskostnader pr mars er 3,1 mill i pluss. Halvparten av 
lønnsavviket ligger ved instituttene og i tillegg bruker instituttene lite i driftsmidler og 
investeringer. Vi ser antydninger til samme forbruksmønster som i fjor hvor alt for mye 
midler skulle brukes seint på året, noe som medførte at en god del midler ikke ble brukt.  
 
Alle institutter må se til at driftsrammen utnyttes fullt ut og må være villig til å ta noe risiko 
ved et høyere kostnadsforbruk som ikke bindes opp i langsiktige forpliktelser. 
 
Fakultetets fellesrammer 
Hovedfordelingen av budsjettet for 2011 inneholder noen reserver. En gjennomgang av 
vedtatt budsjett for 2011 korrigert for oppdatert informasjon viser at det finnes reserver i 
fakultetets fellesavsetninger i størrelsesorden 12,1 mill, men som korrigert mot tiltak i 
tildelingsbrev fra universitetsdirektøren blir 9,7 mill. 
 


Tabell 4 Estimat på reserver i 2011-budsjettet 
 
 
 
 
 
 


Tiltak Delsum Totalt
NFR forskerlinjen underskudd 2010 -425
Underskudd stipendiater 2010:
  underskudd stipendiatprosjektet -6 487
  overføring fra Senter for farmasi 2 477 -4 010
Inndekning kompetansetiltak adm/tekn personale -285
Kostnader fra 2010 som må dekkes i 2011* -1 912
Sum kostnader årsoppgjørsposter 2010 -6 632
* kostnader 2010 først mottatt i 2011 samt mindre underskudd interne prosjekt


Sum
Overføring fra 2010 - fakultetet felles 14 329
Årsoppgjørsposter 2010 -6 632
Totalt disponibelt fra overføring 2010 7 697


Tiltak Avsetning Estimert årsforbruk Estimert reserve
Rekrutteringspool - brofinansiering 3 000 -1 000 2 000
Postdoktoravsetning 20 902 -14 279 6 623
Øremerkede utstyrsmidler Dyreavdelingen 5 000 -3 500 1 500
Fakultetsfunksjoner 27 894 -26 494 1 400
Andre tiltak - mindre budsjettposter 9 973 -9 393 580
Sum 66 769 -54 666 12 103
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Fakultetsavviket på lønn må sees i sammenheng med betydelig opptrapping av 
postdocstillinger som ble vedtatt i hovedfordelingen i januarmøtet, men opptrappingen vil 
bare få halvtårseffekt i inneværende budsjettår. 
 
Tildelingsbrevet fra Universitetsdirektørens tiltak som må finansieres er vist i tabell 5.  
 
Tabell 5 Finansieringsbehov utover vedtatt budsjett 
 
 
 
 
 
 


.  
 


Tiltakspakke del 1  
I februarstyremøtet ble det vedtatt budsjettdisponeringer på til sammen 16,8 mill. 6,9 mill ble 
disponert av forventede disponible midler utover tidligere vedtatt budsjett for 2011. 
Gaveforsterkningsmidler på 9,8 mill er utenfor vedtatt budsjettramme for 2011 (eget NFR-
prosjekt). 
 


Tabell 6 Tiltakspakke del I for rebudsjettering (styresak 21/2011) 
 
 
 
 
 
 


Disponible midler til fordeling 
Til sammen er det da disponibelt 10,4 mill for rebudsjettering av fakultetets fellesposter . 
 


Tabell 7 Disponible midler til refordeling 
 
 
 
 
 
 


 
I tillegg må det vurderes om det vil være ytterligere behov for omdisponeringer for å sette 
midler i omløp på fakultetet sett under ett. Overføringene på instituttnivå var på 21 mill i 2010 
ser vi bort fra akkumulert underskudd ved IKO. Det er lite som foreløpig tyder på at 
instituttoverføringene vil bli lavere fra 2011 til 2012. Dersom dette slår inn vil MOF samlet 
fortsatt gå med minst 21 mill i overskudd dersom fakultetets fellesposter går i null grunnet 
instituttenes forventede overføringer til 2012. 
 
 


Midlertidige tiltak 
Fakultetsledelsen vurderer det slik at det er nødvendig å gjennomføre engangstiltak ut over de 
10,4 mill som er disponible. Fakultetsledelsen foreslår totalt tiltak for 15,5 mill, dvs at 
fakultetet gjennomfører tiltak for 5,1 mill ut over disponibelt beløp til refordeling. Dette 
foreslås for å kunne forskuttere viktige tiltak og samtidig etablere en buffer for underforbruk 
på instituttene slik at fakultetet samlet kan redusere forventet overføring til 2012.  
 


Det vurderes ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å øke rammene direkte til instituttene eller 
foreslå faglige satsinger som innebærer faste tilsettinger eller andre faste forpliktelser.  
 


Tiltak Sum
Ekstratildeling begrunnet med Risa-utvalget 500
Eksamenskostnader må dekkes av fakultetet -380
Dekke 50% stilling v/Senter for vitenskapsteori (gjelder 2010 og 2011) -750
Arealkostnader for NLB - husleie til Helse Bergen -1 800
Sum finansieringsbehov utover vedtatt budsjett -2 430


Sum
Saldering av resterende akkumulert underskudd ved IKO 2 937
Vitenskaplig utstyr - "Deep seequencing" 4 000
Gaveforsterkningsmidler Kreftforeningen 9 865
Totalt disponibelt til refordeling 2011 16 802


Sum
Disponibelt fra ubundne midler, overføring fra 2010 7 697
Beregnede reserver i tidligere vedtatt budsjett 9 673
Tiltakspakke del I - disponert beløp -6 937
Totalt disponibelt til refordeling 2011 10 433
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Fakultetsledelsen har gått gjennom instituttenes forslag til investeringer fra budsjettprosessen 
2011, og identifiserer en rekke forslag til investeringer hovedsakelig innen forskningsutstyr 
og undervisningsutstyr. En uprioritert liste fra instituttbudsjettene fremkommer i vedlegg 1.  
 
I tillegg har fakultetsledelsen identifisert studentrettede rehabiliteringstiltak i det nye 
studenthuset Armauer Hansens hus. Det gjelder bl.a. auditoriet ved AHH, samt studentarealer 
i vaktmesterboligen. Dette er studentarealer ved AHH som har et behov for rehabilitering, 
men som ikke har fått sin finansiering i Eiendomsavdelingens prosjektering av bygget. 
Fakultetsledelsen er i dialog med både Eiendomsavdelingen og Økonomiavdelingen om å 
legge disse tiltakene inn i det store rehabiliteringsprosjektet. 
 
Fakultetsstyret har allerede vedtatt å bevilge 2 mill til samarbeidsprosjektet med Helse Bergen 
om Ferdighetssenteret. Fakultetsledelsen er i dialog med sykehusledelsen om budsjettering. 
Det kan være aktuelt å øke denne avsetningen innenfor undervisningsavsetningen.  
 
Det er nødvendig med en prosess sammen med instituttlederne for å få beskrevet tiltakene 
nøyere, og prioritere mellom dem.  
 
Det foreslås 3 tiltaksområder: 


- undervisningstiltak 10 mill 
- vitenskaplig utstyr 5 mill 
- generelle tiltak 5,7 mill 


 
Innenfor vitenskaplig utstyr kan ytterligere investeringer ved Dyreavdelingen være aktuelt, 
samt mindre utstyrsenheter i tråd med tidligere prioriteringer. I vedlegg 1 fremkommer en 
oppsummering av instituttenes investeringsforslag for budsjett 2011.Noen av tiltakene har 
funnet sin finansiering allerede, og det er et behov for en grundig gjennomgang av listen før 
prioritering. Dette må skje i dialog med instituttene, og tiltakene må ligge innenfor 
eksisterende overordnede planer ved fakultetet. Det vil være nødvendig å benytte noe av 
overføringene ved instituttene til finansiering av investeringene. 
 
Generelle tiltak foreslås til: 


1) avsetning på 0,4 mill til halvtårsvirkning for kommunikasjonsrådgiver med 
journalistkompetanse for å iverksette mål i Strategiplan 2010-2014 om styrking av 
formidlingsarbeidet ved fakultetet  


2) avsetning (0,5 mill) til en pott for saldering av underskuddsprosjekt knyttet til 
rettighetsfestede svangerskaps- og farspermisjoner i bidragsprosjekter 


3) avsetning (3,5 mill) til nødvendig fornyelse av pc-parken ved fakultetet i forbindelse 
med overgang til ny plattform. Windows 7. Ca 400 maskiner er beregnet å måtte 
skiftes ut. 


4) Avsetning til effektiviseringsprosjekt for administrative prosesser, 
kompetanseutvikling ved fakultet og institutt (0,3 mill) 


5) Styrerom/representasjonsrom for fakultet og institutter ved AHH (1 mill) 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetsøkonomiens svingninger fra en situasjon i 2007-2008 der prognoser viste fare for 
overskridelser - til dagens situasjon med betydelige overføinger, er en stor utfordring for 
fakultets- og instituttledere dette budsjettåret. Fakultetets (inkludert instituttenes) aktivitet må 
økes i tråd med basisfinansieringen, samtidig må den økte aktiviteten ikke medføre 
langsiktige forpliktelser idet handlingsrommet til dels skyldes en midlertidig topp i 
resultatmidler for utdanningsproduksjonen, og til dels er begrunnet i overføringene selv 
(overføringer som skal nedbygges). I tillegg til forklaringer nevnt i dette styreframlegget, kan 
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nevnes at fakultetets basisfinansiering perioden 2008 til 2010 har økt med 12%. Videre har 
fakultetets rammer inkludert investeringsbudsjetter for nytt laboratoriebygg, og idet 
innkjøpsprosessene er tidkrevende bidrar dette til økte overføringer, uten at denne andelen av 
overføringene kan disponeres til andre formål. Fakultetsstyret må også i sine vurderinger ta 
høyde for at fakultetets økonomi fra 2013 skal respondere på et resultatfall på 13 mill på 
utdanningssiden.  
 
De foreslåtte investeringsområdene er dels nødvendig infrastukturoppgradering som taes i 
2011 heller enn i 2012, dels er det strategisk viktige investeringsområder for fakultetet, og 
bygger opp om fakultetets strategiplan for 2010-2014. Det legges nå opp til en 
investeringsplan som er relativt mer ekspansiv enn tildelt budsjettramme. Dette gjøres fordi vi 
erfaringsvis vet at investeringsprosesser tar tid, og ofte slår inn regnskapsmessig året etter at 
investeringsbeslutningen tas. Det vil settes betydelig ledelsesmessig fokus på framdrift i 
innkjøpene og andre tiltak og vi vil holde Fakultetsstyret løpende orientert om status. 
 
For å skape tilstrekkelig framdrift i investeringsprosessene vil fakultetsledelsen sette ned en 
prosjektgruppe som vil ha ansvaret for fortgang i innkjøpsarbeidet, legge opp plan for dialog 
med UiBs innkjøpskontor og koordinere innkjøpsprosessene på tvers av institutter.  
 
Det er av stor viktighet at fakultetet i inneværende budsjettår kan vise til en betydelig 
nedbygging av overføringene, og kan dokumentere økt aktivitet og gode prognoser som peker 
mot 2012-budsjettet. Det er denne situasjonen som nødvendiggjør at Fakultetsstyret blir bedt 
om å gi dekanen fullmakt til å disponere reserver på en kvalitetssikret måte der også 
instituttene blir involvert. Fakultetsstyrets neste møte er 11. mai. Til maimøtet vil det legges 
fram en grundig rapport om status på investeringene, med eventuelle forslag til korrigerende 
tiltak. 
 
Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret godkjenner rebudsjettering av 20,7 mill til følgende tiltaksområder: 
- undervisningstiltak 
- vitenskaplig utstyr 
- generelle tiltak 


2. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene 
slik de er beskrevet og med en prosess som er redegjort for i denne styresaken, og 
Fakultetsstyret vil få statusrapport og evt ytterligere korrigeringstiltak til mai-
styremøtet. 


 
 
 
17.03.2011/ØRH  







Vedlegg 1: Rebudsjettering, Budsjettforslag 2011 instituttenes budsjettforslag   


        


      Beløp   Beløp   


    Tekst   Egenandel  forskning   undervisning  U/F* 


131400 Biomedisin 1. Freeze-dryer vacuum centrifuge for the preparation of proteomics samples  (PROBE)             100 000   F 


  2. Karusell for fremføring og parafininnstøpning   (MIC)             200 000   F 


  3. Autosampler with cooling for existing HPLC  (PROBE)             200 000   F 


  4. PALM-oppgradering   (MIC)             300 000   F 


  5. King fisher magnetic bead processor  (PROBE)             250 000   F 


  6. Progenisis software for label-free quantification   (PROBE)             250 000   F 


  7. Blå laser Leica SP5   (MIC)             525 000   F 


  8. -80 freezer for storage of samples from various PROBE projects (PROBE)               70 000   F 


  1. Nye Ph-meter inkl. reservedeler til eksisterende utstyr  (BIOBAS)                50 000  U 


  
2. Nytt gelelektroforeseutstyr inkl. powersupplies, gelkassetter, m.m. til tre kurssaler   
(BIOBAS) 


 
  


          200 000  U 


  3. Tre nye spektofotometre til kursene i Biobas, pluss skriver   (BIOBAS)              120 000  U 


  4. Ny programvare til PowerLab'en: 12. stk. "Lab-Tutor", fysiologikurs                50 000  U 


  5. Nytt utstyr, Hjertekurs, fysiologi                50 000  U 


  6. Spirometer, Lab.kurs fysiologi                40 000  U 


  7. Fornyelse, 12 stk. PC'er fysiologisaler                48 000  U 


  8. Møblering av møte-/eksaminasjonsrom i 7.etg., BBB                20 000  U 


  9. Videokonferanseutstyr              150 000  U 


  
Sum 131400                           


-    
       1 895 000            728 000   
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131500 Gades 
1) Arbeidsstasjon for automatisert immunfarging/in situ-hybridisering, samt utstyr for digitalisering av 
mikroskopsnitt 


       1 500 000   F 


  
1) Instrument for kjemiluminiscensdeteksjon 
og billedanalyse             300 000   


F 


  2) Utskifting av 488 nm laser på MoFlo cellesorterar             300 000   F 


  3) Nytt avtrekksskap i cellekultur-laboratoriet               50 000   F 


  4) Ny PCR-maskin til Felleslaboratorium for molekylærpatologi               50 000   F 


  5) Utskifting av UV-laser på MoFlo cellesorterar             500 000   F 


  6) Standard autostainer for immunfarging av vevssnitt             500 000   F 


  7) -80-frysar til Felleslaboratorium for molekylærpatologi               80 000   F 


  1) Fleirarma konvensjonelt lysmikroskop med 12 utgangar              450 000  U 


  2) Plastineringsutstyr saman med IBM (Gades andel)               250 000  U 


  3) Nytt projiseringsutstyr (skjermbasert) for lærarmikroskopet på Haalandssalen              200 000  U 


  
Sum 131500                           


-    
       3 280 000            900 000  


 


        


131600 Kirurgiske fag Treningsdukker til hjerte-, lunge- og livredning    100 000  U 


  Avansert måleutstyr til sirkulasjonsforskning   650 000   F 


  
Sum 131600                           


-    
          650 000            100 000  


 


        


131700 Indremedisin 1. Vitek 2  compact 30 (bakterieidentifikasjon)   490 000   U/F 


  2. Real time Cell Analyzer (RTCA)    400 000   U/F 


  3. Pipetteringsrobot til Massespektrometer og annet   1 700 000   U/F 


  4. Gulvsentrifuge (26000rpm)   390 000   U/F 


  5. Real time PCR m/pipetteringsrobot    1 000 000   U/F 


  6. Ultralydapparat   300 000   U/F 


  7. Vakumsentrifuge m/kjølefelle (til QTRAP)   100 000   U/F 


  8. Sentrifuge med kjøling og rotor for dyrkningsplater   130 000   U/F 


  9. Luminometer   300 000   U/F 
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  Medisinsk ferdighetssenter, treningsdukke    250 000  U 


  
Sum 131700                           


-    
       4 810 000            250 000  


 


        


131800 Klinisk medisin Div. edb-utstyr, utstyr til undervisning  50 000   150 000  U 


  
Sum 131800                    50 


000  
                   -              150 000  


 


        


131900 
Klinisk 
odontologi MiniBionix - oppgradering av testutstyr             700 000   U/F 


  Biomekanisk prøveutstyr             900 000   U/F 


  
Sum 131900                           


-    
       1 600 000                     -    


 


        


134400 
Senter for int. 
helse 


Sum 134400 - ingen forslag levert 
  


                        
-                       -                       -     


        


135700 Samf. Med 1. Videokonferanseutstyr  50 000 150 000   U/F 


  
2. Måleutstyr til ganganalyser bevegelseslaboratorium  Xsens sensorer og 
fotoceller  blåtannoverføring 50 000 150 000  U/F 


  3. Algometer, muskeltester, gripp og inklinometer - til bruk manuell terapi  20 000  70 000 U 


  4. 10 Laptoper med installerte statistikkpakker til bruk i statistikkurs  50 000  150 000 U 


  
Sum 135700 


  
               170 
000            300 000            220 000   


        


130140 Dyreavdelingen Burutstyr til overflytting avlsstall           2 500 000    


  Stor flaskevaskemaskin             625 000    


  Blodgassapparat             350 000    


  
Sum 130140 


  
                        
-           3 475 000                     -     
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130001 MOF 
Sum 130000 ingen forslag levert 


  
                        
-                       -                       -     


        


  SUM  13********   
               220 
000       16 010 000         2 348 000   


 
* = U = undervisningsutstyr, F= forskningsutstyr, U/F vil si at utstyret skal brukes både til undervisning 
og forskning      


        
 








 1 


 
 UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
 


FAKULTETSSTYRET 
 


       INNKALLES TIL MØTE 
 
      


Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15  
 
 


NB: Møtested: 
Konferanserommet, 3. etg. 


 Bygg for Biologiske Basalfag - BBB 
 


 
SAKSLISTE: 


 
 


  
Sak 29/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
   
Sak 30/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 16.2.11, vedl.  
 
Sak 31/11 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 14.3.2011, vedl. 
 


Sak 32/11  BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING OG TILTAK – DEL 2 
  ETTERSENDES  
 
Sak 33/11 GJENNOMGANG AV ØKONOMISK  TALLGRUNNLAG 
  Saksforelegg av 15.3.2011, vedl.  
 
Sak 34/11 HMS-RAPPORT 2010   
  Saksforelegg av 14.3.11, vedl 
 
Sak 35/11 FORSKNINGSMELDING 
  Saksforelegg av 14.3.2011, vedl.  
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Sak 36/11  FORSKERUTDANNINGSMELDING 
  Saksforelegg av 8.3.2011, vedl.  
 
Sak 37/11 UTDANNINGSMELDING   
  Saksforelegg av 11.3.2011, vedl. 
 
Sak 38/11 PERMISJON – (50 %) UTEN LØNN  FRA  FAST STILLING SOM 


PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (BLODSJUKDOMMAR) VED 
INSTITUTT FOR INDREMEDISIN   


  Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 11/3524) 
 
Sak 39/11 FORLENGING AV PERMISJON – (50 %) UTEN LØNN  FRA FAST 


STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (EPIDEMIOL OGI) 
VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISINSKE FAG  


  Saksforelegg av 10.3.2011, vedl. (Ephorte 10/9319) 
. 
Sak 40/11 ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 14.3.2011, vedl. 
 
Sak 41/11 UTLYSNING – PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSUS (100 %) I 


ODONTOLOGI (ORAL RØNTGENDIAGNOSTIKK) VED INSTITUTT FOR 
KLINISK ODONTOLOGI 


  Saksforelegg av 3.3.2011, vedl. (Ephorte 11/919) 
 
 
Sak 42/11  EVENTUELT  
 
 
Forfall meldes til Fakultetsadministrasjonen, tlf. 55 58 88 45. E-post: bente.gravdal@mofa.uib.no 
eller Gerd Johannessen, telefon 55 58 20 84, e-post: Gerd.Johannessen@mofa.uib.no 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode: 
11/317 


 Styre-sak:  
36/11 


Sak nr.: 
36-11 


 Møte:   
23/3-11 


 
Forskerutdanningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010 
 
 
 
I henhold til brev fra Universitetsledelsen datert 20.01.11 skal fakultetene utarbeide 
forskerutdanningsmelding for 2010. Fakultetenes meldinger danner grunnlag for UiBs 
forskerutdanningsmelding. Disse skal behandles i Universitetsstyret første halvår 
2010.  
 
I meldingen skal det gis en vurdering av fakultetets resultater i 2010 og 
sannsynligheten for å oppnå ambisjonene for 2011. Drøfting og analysering av 
oppnådde resultater og utfordringer skal vektlegges.  
 
Forskerutdanningsmeldingen skal utarbeides etter samme mal som i 2009. Frist for å 
rapportere til Universitetsdirektøren er 15. april 2010. 
 
Forslag til forskerutdanningsmelding 2010 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet er 
vedlagt. Denne blir behandlet i møte i Programutvalg for forskerutdanning 16.03.11 
(sak 17/11).  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2010, samt 
oppgitte måltall for 2011.  


 
2. Fakultetsstyret vedtar Forskerutdanningsmeldingen for Det medisinsk-


odontologiske fakultet 2010. 
 


3. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å justere meldingen i tråd med eventuelt 
nye tall som kommer inn innen fristen. I tillegg får dekanen fullmakt til å justere 
meldingen i tråd med de innspill som fremkom i Programutvalg for 
forskerutdanning 16. mars, og i fakultetsstyremøtet. 
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 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER 
 
Resultatindikator 2010 2011 
 Måltall Resultat Måltall 
Totalt antall disputaser 80 93 80 
Antall uteksaminerte ph.d-
kandidater pr. 
vitenskapelig årsverk 
(prof./førsteam.) 


   


Antall nye 
doktorgradsavtaler  


 94  


Antall aktive ph.d-
kandidater  


   


Tilsatte i 
departementsfinansierte 
stillinger 


125 124 
 


121 


Tilsatte i 
forskningsrådsfinansierte 
stillinger 


 14,8  


Tilsatte i andre 
eksternfinansierte 
stipendiatstillinger 


58 20,9 58 


Gjennomstrømming på 
disputerte ph.d-
kandidater (år) 


 3,9  


 
 
2) KVALITATIVE VURDERINGER 
 


a) Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 


Totalt antall disputaser:  
 
Det ble avlagt 93 doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i 2010. Ingen 
dr.philos. Antall disputaser har økt fra 70 i 2009 til 93 i 2010. Måltallet på 80 
disputaser ble nådd med god margin. Det jobbes kontinuerlig med tettere oppfølging 
av ph.d. –kandidatene, både på institutt- og fakultetsnivå. En av årsakene til det høye 
tallet på disputaser, er at vi nå begynner å se resultatene av at Samarbeidsorganet lyser 
ut stipend til ph.d.-kandidater. Fakultetet har også en høy andel av eksterntilsatte 
ph.d.-kandidater. Av de uteksaminerte var 28 kandidater UiB-stipendiater.  
 
 
 
 
 
Antall uteksaminerte kandidater per vitenskapelig årsverk  
 
Avventer tall fra UiB sentralt og DBH 
Tallene vil bli kommentert når opplysningene foreligger. 
 
Nye doktorgradsavtaler 
 
Tall fra DBH viser et opptak på 71 nye ph.d.-kandidater ved fakultetet i 2010. Antall 
nye kandidater har gått ned fra i fjor, fra 109 i 2009. MOFs egen statistikk viser 94 nye 
avtaler i 2010.   
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Antall aktive ph.d.-kandidater 
 
DBH tall viser at antall aktive ph.d.kandidater var 503 ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Dette er en liten økning sammenlignet med 2009, da det var 
482 kandidater på rapporteringstidspunktet. Dette er et tall som varierer fordi vi har 
løpende opptak og disputaser. Mange av våre ph.d-kandidater arbeider med 
doktorgraden på deltid, i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Det er vanskelig å få en 
total oversikt over omfanget av tilleggsarbeid, særlig for eksternt tilsatte kandidater. 
Det er betydelige utfordringer med å innhente og få registrert alle opplysninger fra 
denne gruppen, selv om vi ser at både ph.d.-registrering og fremdriftsrapportering gjør 
at datakvaliteten nå er i ferd med å bedres.   
 
I sammenheng med at fakultetet har hatt en gjennomgang av den totale 
kandidatporteføljen, ble 12 kandidater skrevet ut av programmet i 2010.  
 
Fem avhandlinger ble underkjent i 2010. Det er noe høyere enn i 2009 som følge av 
flere innleverte avhandlinger. Det har i hovedsak vært kappen som har vært årsaken til 
underkjenningene, ikke kvaliteten på artiklene. Programutvalg for forskerutdanning 
utarbeider nå mer konkrete retningslinjer for kappen. Selv om fakultetet arbeider for å 
begrense andelen, vil underkjenninger alltid forekomme når antallet innleverte 
avhandlinger er høyt.   


 
 


Tilsatte i departementsfinansierte, forskningsrådsfinansierte og andre 
eksternfinansierte stipendiatstillingers 
 
Tilsatte i departementsfinansierte stillinger har gått ned fra 135 i 2009 til 124 i 2010. 
Fakultetets måltall for 2010 er 125 departementsfinansierte stipendiater. Bakgrunnen 
for det høye tallet i 2009 er at fakultetet over tid har overoppfylt stipendiatmåltallet 
noe. Ved å justere ned tilsettingstakten i disse stillingene har vi nådd måltallene. 
 
 
 
Gjennomstrømming på disputerte ph.d.-kandidater 
 
Fakultetet rapporterer gjennomstrømming på sine ph.d.-kandidater – bruttotid 4,5 år, 
nettotid 3,9 år. Datagrunnlaget for disse tallene er imidlertid noe usikkert. Dette kan 
forklares med at noen kandidater søker opptak til ph.d.-programmet lenge etter 
oppstart av sitt forskningsprosjekt, og dermed får en unaturlig lav nettotid. En annen 
forklaring er at vi mangler informasjon om permisjoner, sykmeldinger og perioder 
med arbeid utenom forskerutdanningen for flere kandidater. Dette gjelder særlig 
kandidater med ekstern arbeidsgiver. Disse vil dermed registreres med en for høy 
nettotid i forskerutdanningsperioden. I forbindelse med ph.d.-registreringen vil denne 
type data gradvis bli mer nøyaktig. 
 
 


b) Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer 
 
Status for oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning 
 
Fakultetet har i 2010 arbeidet videre med oppfølging av Handlingsplan for 
forskerutdanning. I juni 2010 ble det i Programutvalget vedtatt forslag til 
midtveisevaluering – Retningslinjer for Det medisinsk-odontologiske fakultet. Dette er 
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obligatorisk for kandidater som er tatt opp fra og med 1. august 2009. Instituttene står 
fritt til å innføre ordningen også for kandidater som er tatt opp tidligere. 
Evalueringen betyr tett oppfølging av ph.d.-kandidaten, som blant annet synliggjør 
ansvar og forventninger. Som en del av midtveisevalueringen skal kandidaten holde en 
presentasjon på engelsk. Ved godkjent midtveisevaluering får kandidaten ett 
studiepoeng som inngår i opplæringsdelen. Dersom midtveisevalueringen ikke 
vurderes som godkjent, må kandidaten gi en ny presentasjon innen en måned.  
 
Midtveisevaluering skal gjennomføres innen 2/3 av ph.d.-perioden. Dersom 
kandidatene har arbeidsplikt eller jobber med ph.d. på deltid, skal det justeres for dette 
når man bestemmer tidspunkt for midtveisevaluering. 
 
Fakultetet ser en utfordring i det praktiske med å innføre midtveisevaluering for 
kandidater som allerede har fullført Forskerlinjen. En del av disse kandidatene har så 
kort tid igjen til innlevering når de tas opp i ph.d.-programmet, at 
midtveisevalueringen oppleves som lite hensiktsmessig. Dette ble tatt til etterretning i 
Programutvalget 16. mars 2011 (sak 14-11). 
 
 
Ph.d.-registrering 
 
I 2010 ble ph.d.-registrering innført som et nytt verktøy i oppfølgingen av ph.d.-
kandidatene. Det er brukt store ressurser på innføringen, både teknisk og praktisk. 
 
Programutvalget utarbeidet høsten 2010 utdanningsplaner for ph.d.- kandidater.  
Planen gir kandidatene bedre oversikt over hvor langt de er kommet i 
opplæringsdelen. Fakultetet får også en bedre oversikt over kandidatprogresjonen. 


 
Et tiltak i Handlingsplan for forskerutdanning pr 2009 var å innføre tilsetting i 
stipendiatstilling og opptak til ph.d.-programmet i en og samme prosess. Denne 
ordningen er fortsatt ikke kommet i gang fra UiB sentralt. Det medisinsk-
odontologiske fakultet er likevel bevisst på å ha et tettere samarbeid mellom personal- 
og forskningsadministrativ seksjon for å bedre denne prosessen. 
 
 
Utfordringer i forskerutdanningen med hensyn til vitenskapsteori og etikk 
 
Fakultetet arrangerer Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning der 
vitenskapsteori og etikk inngår som sentrale elementer. Dette kurset har store 
utfordringer da det skal tilgodese alle ph.d.-kandidaters ønsker uansett bakgrunn. 
Kurset evalueres kontinuerlig og har gjennomgått kvalitetsforbedringer på flere 
områder.  
 
 
Prioriterte tiltak for å bedre gjennomstrømming og gjennomføring 
 
Som tidligere nevnt har fakultetet mange doktorgradskandidater. Dette krever store 
ressurser, og det er startet opp flere tiltak på universitets- og fakultetsnivå for å bedre 
oppfølgingen av kandidatene.  I tillegg er eksisterende tiltak videreført. 
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• Alle nye doktorgradskandidater skal få tilbud om minst to veiledere. 
Som hovedregel skal det oppnevnes minimum to veiledere (fra 2009). 


• Kurs for ph.d.-veiledere (fra 2010) 
• Obligatorisk egenregistrering for ph.d.-kandidatene.  
• Årlig framdriftsrapportering fra ph.d.-kandidater og veiledere er 


videreført og fra 2010 gjennomført som webbasert spørreundersøkelse. 
Oppfølging av fremdriftsrapportene er prioritert på alle institutt.  


• Midtveisevaluering er fra 2010 innført på hele Det medisinsk-
odontologiske fakultet.  


• Fakultetet vektlegger godt samarbeid med og mellom instituttene, der 
rolle- og ansvarsfordeling er klart definert. 


• ”Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning” følges opp 
i 2011. Programutvalget vil ha en nøkkelrolle i kvalitetssikringen av 
emne- og læringsutbyttebeskrivelsene.  


 
 
 
Prioriterte tiltak for å hindre frafall og underkjenninger 
 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er ikke problemet med frafall og 
underkjenninger stort, sett i sammenheng med det store antall kandidater vi til enhver 
tid har. I tillegg til de nye ordningene som ph.d.-registrering, midtveisevaluering og 
veilederkurs, ble det høsten 2010 nedsatt en komité som skulle utarbeide forslag til 
veiledning for doktoranden når det gjelder avhandlingens innledning/kappe. Arbeidet 
er videreført i 2011. 
 
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger på fakultetet 
 
Fakultetet har støttet forskningssatsinger ved fakultetet med stipendiatstillinger, både 
som egenandel ved eksternfinansierte prosjekter og som støtte til andre 
forskningssatsinger. I tillegg har forskerskolene vært tildelt stipendiatressurser. Noen 
av disse ressursene er kommet fra UiB sentralt, andre er kommet over fakultetets 
satsinger. Som oppfølging av ny strategisk plan for fakultetet ble det i 2010 startet et 
arbeid for å gjennomgå all øremerking og strategisk bruk av stipendiat- og postdoc-
stillinger. Dette arbeidet antas sluttført i løpet av 2011. 
 
Det er i 2010 innført dobbelkompetanseløp i odontologi. Det avsettes stipendressurser 
til dette, og det er bevilget midler fra Helsedirektoratet til spesialistdelen av 
utdanningsløpet.  
 
 
Forskerskolene som virkemiddel i forskerutdanningen og i forhold til fakultetets 
forskningssatsninger 
 
Det er fire forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet; Forskerskolen for 
translasjonell kreftforskning, Bergen Research School in Inflammation, Forskerskolen 
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for klinisk medisinsk forskning og Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og 
helsefag. I tillegg administrerer fakultetet en tverrfakultær forskerskole, Forskerskolen 
i internasjonal helse. Fakultetet deltar videre i den tverrfakultære forskerskolen 
International Graduate School in Integrated Neuroscience, administrert av Det 
psykologiske fakultet. Fakultetet deltar også i Nasjonal tverrfaglig forskerskole i 
medisinsk avbildning, administrert ved NTNU, og BioStruct – National Graduate 
School in Structural Biology, administrert av Universitetet i Tromsø. Forskerskolene 
får stadig flere doktorgradskandidater knyttet til seg, men det er fortsatt ikke slik at 
alle kandidater knyttes til en forskerskole.  
Forskerskolene er organisert på ulike måter, noen er opprettet av UiB sentralt, mens 
andre er opprettet av instituttene selv, som en måte å organisere alle ph.d.-kandidatene 
som er knyttet til instituttet. Begge deler betyr at de bare i liten grad er tilknyttet 
fakultetet som organisasjonsnivå. Fakultetet har oppfølgingsmøte med 
forskerskolelederne minimum en gang årlig. I forbindelse med oppfølging av 
fakultetets nye strategiplan, som ble vedtatt i juni 2010, samt den pågående evaluering 
av samtlige forskerskoler ved universitetet, vil ressursene som er knyttet til noen av 
forskerskolene bli gjennomgått.  
 
 
Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Vi vil også fremheve Forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som et 
viktig redskap for rekrutteringen til forskerutdanning ved fakultetet. Det var i 2010   
71 aktive forskerlinjekandidater ved fakultetet. Forskerlinjen ble etablert i 2002, som 
et virkemiddel for å øke rekrutteringen av medisinere til medisinsk forskning. 
Godkjent Forskerlinje gir 120 studiepoeng. Studentene tar dette parallelt med sitt 
ordinære medisin / odontologistudium, som blir forlenget med ett år. De skal ha ett års 
forskningspermisjon fra medisin- og odontologistudiet. Studentene må påberegne 
større arbeidsbelastning i resten av studiet. Studentene skal i løpet av forskerlinjen 
gjennomføre og få godkjent opplæringsdelen i ph.d.-programmet, og de skal også 
skrive en publiserbar artikkel.  
 
Nytt fra 2010 er at også odontologistudenter kan søke om opptak til Forskerlinjen. 
Høsten 2010 tok vi opp den første forskerlinjestudenten i odontologi. Målet et å ta opp 
to studenter fra odontologi hvert år.  Ny felles studieplan for Forskerlinjen i medisin 
og odontologi sluttføres i disse dager. 
 
Det ble i 2010 uteksaminert 15 kandidater, og det ble tatt opp 14 nye. Det er avsatt 
fem stipend årlig til forskerlinjestudenter som går direkte fra avsluttet 
medisin/odontologi studium til ph.d.-programmet (før turnusperiode for medisinere).  
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Arkivkode:  Styresak nr:  33/11 


  Møte: 23.03.2011 


Gjennomgang av økonomisk tallgrunnlag  


 


Bakgrunn 
Etter avslutningen av regnskapet for 2010, har vi gått gjennom og sammenlignet noen økonomiske størrelser 
og faktorer som påvirker vår økonomiske utvikling.  I den grad det har latt seg gjøre har vi sett på utviklingen 
både samlet for fakultetet og for det enkelte institutt. 
 
Hensikten er at Fakultetsstyret kan se utviklingen i et økonomisk perspektiv over mer enn et budsjettår og 
dermed ha en mulighet for å se utviklingstrekk og dra erfaring av dette i de videre prioriteringer. Vi har valgt å 
presentere dataene som en sammenligning av regnskapstall fra 2008 (vi velger dette som utgangsår på grunn 
av sammenslutning til MOF dette året) til 2010.  
 
Regnskapet for 2010 viste en overføring til 2011 på 38,5 mill kroner. Dette er midler som var planlagt brukt i 
2010, men hvor aktivitet (innkjøp med mer), ble forsinket. Det planlegges derfor en tilsvarende høyere 
aktivitet i 2011 slik at budsjettet foreløpig er satt opp med null i overføring til 2012. Budsjettet for 2011 er 
derfor ikke direkte sammenlignbart med regnskapstallene fra 2008 – 2010. 
 


Regnskapsanalyse 
I perioden 2008 til 2010 har fakultetet hatt en inntektsvekst på 43 mill (11%). Det har i perioden vært en 
nedgang i eksterne inntekter mens departementsfinansierte inntekter har økt med 12%. For instituttene isolert 
sett har inntektsutviklingen vært noe ulik. Alle instituttene har hatt vekst i inntektene i perioden. Det største 
veksten har kommet ved SIH og ISF som har hatt en vekst på hhv 3,2 mill og 3,5 mill. Det er også disse to 
instituttene som blant annet utmerker seg ved gode resultater for de parametrene som inngår i fakultetets 
resultatmodell (se kommentarer på side 7 og utover).  
 
Av fakultetets samlede rammer, er 62% lagt direkte til de åtte instituttene. Størrelsen varierer med IBM og IFI 
som de to største (hhv 14% og 12%) og SIH som den minste enheten med 3%. Felles fakultetsoppgaver utgjør 
38% av den samlede aktiviteten. Av dette utgjør stipendiater og postdoktorer 19%. I fellesaktiviteter inngår i 
tillegg til felles administrasjon også felles innkjøp av vitenskapelig utstyr, husleie, dyreavdelingen og REK. 
 
Figur 1: Fordeling av inntekter i grunnbevilgningen (GB) 


Fordeling av inntekter (GB) 2010


IBM
14 %


GADE
6 %


IKF
5 %


IFI
12 %


IKM
7 %IKO


6 %
SIH
3 %


ISF
9 %


Stipendiat
17 %


Postdok
2 %


REK
1 %


Utsty
2 %


Dyre
2 %


Husleie
10 %


ANNET
4 %


 







 2 


Lønnskostnadene viser en vekst i treårs perioden på 8% samlet for hele fakultetet. Lønn utgjør 84% av 
fakultetet sine kostnader i 2010. Den viktigste årsaken til at andel lønnskostnader har økt er at kjøp av utstyr 
og bruk av driftsmidler er redusert fra 2009 til 2010.   
 
Lønnsandelen varierer mye mellom instituttene. To institutter har lønnsandel på over 100% (IKO, ISF). Dette 
betyr ikke at instituttene driver med underskudd. Begge instituttene som har en lønnsandel som er over 100% 
har også drift (kostnader) som er negativ. IKO har blant annet fått midler til spesialistutdanningen, 
dobbeltkompetanse og forskerinitierte prosjekter med mer enn 8,3 mill som interne overføringer. ISF har 
internt ved UiB fått interne overføringer i størrelsesorden 2,7 mill til ulike studier og oppgaver som instituttet 
har løst i 2010. Dersom disse overføringene legges til inntekter, vil lønnsandelen være hhv 84% og 94%. 
 
Tabell 1 viser utvikling for hele fakultetet på viktige økonomiske hovedposter. I vedlegg 1 følger en tabell 
som viser tilsvarende oversikt pr institutt. 
 
Tabell 1: Grunnbevilgning – utvikling over tid for hele fakultetet 


2008 2009 2010
Grunnbevilgning 392 401        432 924       439 513        
Eksterne inntekter 15 825          12 189         11 909          
Sum inntekter 408 226        445 113       451 421        


Utstyr 6 430            20 251         5 725            
Lønn 323 803        346 391       348 686        
Drift 76 222          65 675         58 534          
Sum kostnader 406 455        432 317       412 945        
Overføringer 1 771            12 796         38 477          


Kostnadsgruppe 2008 2009 2010
Lønn 80 % 80 % 84 %
Utstyr 2 % 5 % 1 %
Drift 19 % 15 % 14 %


2008 2009 2010
Inntektsvekst 100 % 109 % 111 %
Lønnsvekst 100 % 107 % 108 %  
 
Bidrags- og oppdragsaktiviteten har i perioden 2008 til 2010 vokst med 3%  (se tabell 2).  Mens den samlede 
aktiviteten i perioden har økt med 5,2 mill, har de eksternt finansierte kostnadene til lønn økt med 20,3 mill. 
Årsaken til dette er at det har skjedd en vridning i finansieringskildene (se tabell 3) fra NFR finansiering til 
andre finansieringskilder. 
 
Tabell 2: Utvikling i BOA og lønnsandel 


2008 2009 2010
Aktivitet 168 462        178 900       173 674        
Lønn 70 545          86 907         90 764          
Lønnsandel 42 % 49 % 52 %  
 
Lønnsandelen i BOA har økt betydelig i perioden. Mens veksten i aktivitet har vært 3%, så har veksten i 
lønnskostnader den samme perioden vært 29%. Det betyr at en vesentlig større andel av de eksterne midlene 
blir brukt til lønn. Flere av finansieringskildene til bidragsprosjekter under ”andre finansieringskilder” dekker 
lite kostnader utover direkte lønnskostnader. Dette gir store utfordringer knyttet til å få dekket kostnader for 
infrastruktur og drift. Ved UiB og fakultetet er det sterkt fokus på større bevisstgjøring i de aktuelle miljøene 
om disse utfordringene. Det vil arbeides videre både med å skape større forståelse hos våre eksterne 
samarbeidspartnere og finansieringskilder for hvilke kostnader som UiB må ha dekket og med å synliggjøre 
størrelsen på den egeninnsatsen i form av egenandeler og egenfinansiering som instituttene, fakultetet og UiB 
bidrar med til de eksternt finansierte prosjektene. 
 
Likevel er nær halvparten av de eksterne midlene (82,9 mill) ikke knyttet direkte til lønn. Det er et vesentlig 
poeng at dette er langt overstiger driftsmidlene som er disponibel fra grunnbevilgningen. Når vi da ser at 
bidrags- og oppdragsfinansieringen er ujevnt fordelt mellom instituttene vil dette også medføre at 
forskningsvilkårene ved de ulike instituttene kan være ganske så forskjellig. 
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Tabell 3: Utvikling i BOA pr finansieringskilde 
 
MOF 2008 2009 2010
NFR 86 654         90 332         81 666         
EU 4 613           7 796           7 275           
Andre 77 194         80 772         84 732         
SUM 168 462       178 900       173 673       


2008 2009 2010
Utvikling NFR 100 % 104 % 94 %
Utvikling EU 100 % 169 % 158 %
Utvikling Andre 100 % 105 % 110 %
Utvikling totalt 100 % 106 % 103 %  
 
Det er ulik utvikling for instituttene i perioden (se tabell 4). Den største veksten er hos SIH og ISF (hhv 6,0 
mill og 5,6 mill) mens den største nedgangen er hos IBM og IFI (hhv 9,1 mill og 2,9 mill). Nedgangen er i 
hovedsak i aktivitet finansiert av NFR (se vedlegg 2).  
 
Tabell 4: Utvikling i BOA pr institutt 2008 – 2010 


2 008           2 009           2 010           
Endr.2008-
2010


IBM 54 859         56 572         45 806         83 %
GADE 11 445         13 489         15 182         133 %
IKF 4 146           3 444           4 237           102 %
IFI 33 539         33 111         30 634         91 %
IKM 17 168         22 629         18 675         109 %
IKO 4 462           3 369           2 944           66 %
SIH 21 284         22 289         27 292         128 %
ISF 16 955         17 737         22 553         133 %
Sum institutt 163 857       172 640       167 324       102 %
Fakultet 4 605           6 260           6 350           138 %
SUM 168 462       178 900       173 674       103 %  
 
BOA ved fakultetet er NFR – forskerlinjen, Botswana - medisinerutdanning samt at tildelingene fra 
en rekke fond & legater regnskapsføres ved fakultetet som en forenkling av budsjett- og 
regnskapsarbeidet knyttet til denne delen av vår virksomhet. 
 
Figur 2: Fordeling av BOA inntekter 2010 
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I perioden 2008-2010 har den samlede aktiviteten (GB + BOA) ved fakultetet økt med 2%. Fordelingen 
mellom grunnbevilgning og eksternfinansiert virksomhet har vært tilnærmet konstant på 70/30. Lønnsandelen 
i den samlede aktiviteten har derimot økt fra 69% til 75% i perioden på grunn av stor vekst i lønnskostnader i 
BOA. 
 
Figur 3: Fordeling av aktivitet 2010 
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I 2010 utgjorde EU 1%, NFR 14%, Andre finansieringskilder 14% og grunnbevilgningen 71% av den totale 
aktiviteten som regnskapsføres ved UiB. I tillegg vet vi at det regnskapsføres vesentlige midler også ved 
Innovest, Uni research og andre samarbeidspartnere som ledes av ansatte ved MOF. 
 


Årsverksvurdering 
Med en lønnsandel på 75%, er utviklingen på årsverk et viktig parameter i vår virksomhet. Det er også et 
område hvor effekt av endringer gjerne ikke vises før det har gått en tid. Samlet for hele virksomheten er 
utviklingen i antall årsverk som vist i tabell 5. Totalt har fakultetet en mindre økning i antall ansatte (0,6%). 
Veksten kommer i eksternfinansierte stillinger (+17,1%) mens antall bevilgningsfinansierte stillinger er gått 
noe ned (-3,5%). 
 
I tabell 5 vises en mer detaljert oversikt over utviklingen fordelt på stillingsgrupper fordelt på 
finansieringskilder. Trenden de siste tre år viser en mindre reduksjon i faste vitenskapelige stillinger og 
støttefunksjoner mens det er en økning i rekrutteringsstillinger og noe på administrasjon. 
 
 
Tabell 5: Utvikling i stillinger fordelt på stilingsgrupper 


Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 215    213    201    -7 % 32      34      43      34 % 247    247    244    -1 %
Vit.rekrutteringsstillinger 138    156    140    1 % 71      85      81      14 % 210    240    221    6 %
Støttestillinger 111    104    98      -12 % 35      36      39      12 % 146    140    137    -6 %
Administrative 100    102    106    6 % 3        4        2        -30 % 103    106    109    5 %
Sum 564    575    545    -3 % 141    158    165    17 % 705    732    710    1 %  
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Figur 4: Årsverk for hele virksomheten 2008 – 2010 
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Samlet for fakultetet er 77% av stillingene knyttet til grunnbevilgningen. Det er store forskjeller mellom de 
ulike gruppene hvor 98% av de administrative stillingene er knyttet til grunnbevilgningen mens kun 63% av 
rekrutteringsstillingene er knyttet til grunnbevilgningen. Også mellom instituttene er det store forskjeller. IKO 
har 94% av sine ansatte finansiert over grunnbevilgningen mens IBM og ISF har ca 70% av sine årsverk 
finansiert over grunnbevilgningen. Den svake økningen i administrative årsverk må sees i sammenheng med 
økningen i stillinger som er BOA-finansiert. Det er nesten fravær av BOA-finansierte administrative stillinger,  
slik at GB-finansierte administrative stillinger med nesten samme omfang tar høyde for den betydelig økte 
aktiviteten som BOA-stillingene medfører. 
 
 
 
Figur 5: Årsverksutvikling GB 2008 - 2010 
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Figur 6: Årsverksutvikling BOA 2008 – 2010 
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Utvikling i årsverk pr institutt vises i vedlegg 3. 
 


Resultatbasert omfordeling (RBO) 
Resultatmodellen for instituttene ble endret i 2007. Inntil da hadde instituttene fått uttelling på doktor- og 
mastergrader med et fast beløp pr grad (stykkprissystem). Fra 2007 ble det innført en resultatbasert 
omfordeling hvor både forsknings- og undervisningsparametre ga uttelling. Den totale resultatrammen som 
fordeles til instituttene er fast og instituttene får uttelling innenfor hvert parameter ut fra sin relative 
resultatoppnåelse (sin %-uttelling). Resultatmidlene som omfordeles utgjør 8% av instituttbudsjettene. 
 
Resultatene som gir uttelling er vist i tabell 6. Vektingen som vises er andelen de ulike parameterne utgjør av 
den totale RBO’en. En økning av f. eks doktorgrader, vil ikke nødvendigvis gi større uttelling hvis alle øker 
sitt antall doktorgrader. Det betyr at dersom noen får mer, må noen nødvendigvis få mindre. Dette skyldes 
omfordelingseffektene som ligger i en RBO-modell. 
 
Tabell 6: Resultatparametre i dagens RBO ved MOF 


Andel
Doktorgrader 19,5 %


Vit. publ. poeng 19,5 %


EU-midler 13 %


NFR-midler 13 %


Underv p. 23 %


Mastergrader 8 %


Særoppgave 4 %
Sum fordeling 100 %  
 
 
 
 
Tabell 7 viser utviklingen i samlede resultatmidler til instituttene fra 2005 til 2011. i 2005 var det kun 
doktorgrader og mastergrader som ga uttelling. I 2006 ble også vitenskaplig publisering tatt med som 
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stykkpris. Fra 2007 ble resultatbasert omfordeling innført, først med 10% av instituttenes grunnramme som 
skulle omfordeles. Fra 2008 ble dette redusert til 8% og det ble innført 3-årig gjennomsnittbetraktninger for å 
motvirke for store svingninger fra år til år. Fra 2008 ble også EU- og NFR-inntekter tatt med i RBO’en. 
 
Tabell 7 Resultatmidler instituttene 2005 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over tid har instituttenes resultater innenfor de ulike parametrene som gir uttelling i RBO’en naturlig nok 
variert. For å finne et best mulig mål på hvilken effekt resultatuttellingen har hatt på instituttene over tid kan 
en se på den prosentvise uttellingen hvert enkelt institutt har hatt med resultatbasert omfordeling målt opp mot  
uttellingen instituttet ville hatt uten resultatbasert omfordeling. Uten resultatbasert omfordeling ville innebære 
at instituttet i stedet hadde fått videreført budsjettrammen uten resultatendringer fra året før med pris og 
lønnskompensasjon.  
 
Tabell 8 viser en slik oversikt for budsjettet 2009. Det er %-kolonnen til høyre som forteller hvorvidt 
instituttene har hatt en resultatgevinst eller ei. En positiv prosent vil si at instituttet har hatt en større uttelling 
med resultatmodellen enn uten. For eksempel har SIH hatt en 8,2% større budsjettvekst enn dersom instituttet 
kun hadde fått videreført fjorårets budsjettramme med tillegg for pris- og lønnskompensasjon. For 2009 ser vi 
at resultateffekten for instituttene, med unntak av SIH varierer mellom +1,95 (ISF) til -2,3% (IKF).  
 
Vi bruker prosentvis budsjettvekst som mål på resultatuttellingen for å kunne sammenligne størrelsen mellom 
instituttene. Eksempelvis er +1,2% ved IBM større enn +1,9% ved ISF, noe som skyldes at IBM har en større 
budsjettramme. 
 
 
Tabell  8 Resultateffekten i instituttbudsjettene, budsjett 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan ved å bruke denne måten å synliggjøre resultatelementet i instituttbudsjettene måle 
utviklingen for det enkelte institutt fra modellen ble innført og frem til i dag. Dette er vist i tabell 9 
og grafisk i figur 7. Tabellen og grafen viser hvor mye mer/mindre instituttene har fått i ramme ved 
bruk av RBO modellen i forhold til hva de ville fått med vanlig pris- og lønnskompensasjon. 
 
Tabell 9 viser instituttenes resultatuttelling for budsjettårene 2008 til 2011. IKO ble tatt med i RBO’en fra 
2009.  


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gml modell Gml modell RBO RBO RBO RBO RBO
Stykkpris Stykkpris 10% av ramme 8% av ramme 8% av ramme 8% av ramme 8% av ramme


IBM 1 316 000 952 000 3 971 000 4 163 000 4 414 000 4 559 000 4 369 000
GADE 197 000 344 000 1 366 000 1 101 000 1 552 000 1 780 000 2 147 000
IKF 283 000 515 000 1 803 000 1 087 000 1 142 000 1 241 000 1 102 000
IFI 952 000 1 354 000 3 704 000 2 696 000 2 757 000 2 992 000 3 444 000
IKM 666 000 584 000 2 982 000 1 728 000 1 941 000 2 072 000 2 003 000
IKO 1 302 000 1 333 000 1 227 000
SIH 551 000 771 000 1 140 000 1 462 000 1 571 000 1 440 000 1 168 000
ISF 1 941 000 2 125 000 3 180 000 2 706 000 2 983 000 3 113 000 3 175 000
Sum 5 906 000 6 645 000 18 146 000 14 943 000 17 662 000 18 530 000 18 635 000
Endring fra året før 739 000 11 501 000 -3 203 000 2 719 000 868 000 105 000


Uten RBO Med RBO Differanse i % av
Ramme % p&l komp NOK NOK NOK eget budsjett


IBM 47 892 000 22 % 1 938 668 49 830 668 50 413 307 582 639 1,2 %
GADE 24 030 000 11 % 972 734 25 002 735 24 632 334 -370 401 -1,5 %
IKF 20 483 000 9 % 829 152 21 312 151 20 815 512 -496 639 -2,3 %
IFI 39 896 000 18 % 1 614 990 41 510 990 41 076 310 -434 680 -1,0 %
IKM 26 901 000 12 % 1 088 952 27 989 953 27 778 872 -211 080 -0,8 %
IKO 22 063 000 10 % 893 110 22 956 110 22 493 070 -463 040 -2,0 %
SIH 9 486 000 4 % 383 993 9 869 993 10 682 113 812 120 8,2 %
ISF 30 015 000 14 % 1 215 007 31 230 007 31 811 807 581 800 1,9 %
sum 220 766 000 100 % 8 936 608 229 702 607 229 703 326 0


Institutt
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Tabell 9 Resultatbasert omfordeling - %-uttelling pr institutt i perioden 2008 til 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra figuren ser vi at det er tre institutter som har positiv uttelling av RBO hele perioden. SIH har en klar 
positiv utvikling. ISF og IBM ligger også over nullpunktsvekst mens IFI og Gade har en positiv uttelling i 
2011 etter å ha ligget under streken de foregående årene. IKO og IKF ligger med et resultat”tap” på 2-3% for 
hvert av årene . 
 
Figur 7 Resultatbasert omfordeling - %-uttelling pr institutt i perioden 2008 til 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Saken legges fram for Fakultetsstyret til orientering og diskusjon. 
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2008 2009 2010 2011
IBM 0,9 % 1,2 % 1,0 % 0,4 %
GADE -2,4 % -1,5 % -0,9 % 0,4 %
IKF -2,6 % -2,3 % -2,1 % -2,8 %
IFI -0,8 % -1,0 % -1,1 % 0,1 %
IKM -1,5 % -0,8 % -0,6 % -0,9 %
IKO -2,0 % -1,9 % -2,4 %
SIH 14,5 % 8,2 % 5,4 % 2,1 %
ISF 1,4 % 1,9 % 1,2 % 1,1 %
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Vedlegg 1: Resultatutvikling pr institutt - GB 
Grunnbevilgning - utvikling over tid - IBM Grunnbevi lgning - utvikling over tid -      IKM


2008 2009 2010 2008 2009 2010
Grunnbevilgning 57 075         59 714         58 534         Grunnbevilgning 28 909         31 235         30 923         
Eksterne inntekter 2 301           3 192           2 644           Eksterne inntekter 554              277              165              
Sum inntekter 59 376         62 906         61 178         Sum inntekter 29 463         31 512         31 087         


Utstyr 1 065           3 450           1 184           Utstyr 160              129              105              
Lønn 48 608         50 193         52 594         Lønn 29 074         28 880         29 335         
Drift 9 919           8 236           9 708           Drift 645              569              772              
Sum kostnader 59 592         61 879         63 487         Sum kostnader 29 880         29 579         30 212         
Overføringer (216)             1 027           (2 308)          Overføringer (417)             1 933           875              
Resultat -               -               -               Resultat -               -               -               


Kostnadsandel 2008 2009 2010 Kostnadsandel 2008 2009 2010
Lønn 81,6 % 81,1 % 82,8 % Lønn 97,3 % 97,6 % 97,1 %
Utstyr 1,8 % 5,6 % 1,9 % Utstyr 0,5 % 0,4 % 0,3 %
Drift 16,6 % 13,3 % 15,3 % Drift 2,2 % 1,9 % 2,6 %


Inntektsvekst 100 % 105,9 % 103,0 % Inntektsvekst 100 % 107,0 % 105,5 %
Lønnsvekst 100 % 103,3 % 108,2 % Lønnsvekst 100 % 99,3 % 100,9 %


Grunnbevilgning - utvikling over tid -       Gade Grunnbevilgning - utvikling over tid -      IKO
2008 2009 2010 2008 2009 2010


Grunnbevilgning 26 585         27 711         26 828         Grunnbevilgning 26 783         26 641         25 995         
Eksterne inntekter 2 098           2 277           2 430           Eksterne inntekter 76                2 815           
Sum inntekter 28 683         29 988         29 258         Sum inntekter 26 859         26 641         28 810         


Utstyr 151              51                326              Utstyr 2 591           450              154              
Lønn 26 320         26 491         27 468         Lønn 29 787         30 354         27 490         
Drift 2 616           1 363           2 147           Drift 746              (1 663)          (3 301)          
Sum kostnader 29 087         27 905         29 941         Sum kostnader 33 123         29 141         24 343         
Overføringer (404)             2 083           (683)             Overføringer (6 265)          (2 500)          4 467           
Resultat -               -               -               Resultat -               -               -               


Kostnadsandel 2008 2009 2010 Kostnadsandel 2008 2009 2010
Lønn 90,5 % 94,9 % 91,7 % Lønn 89,9 % 104,2 % 112,9 %
Utstyr 0,5 % 0,2 % 1,1 % Utstyr 7,8 % 1,5 % 0,6 %
Drift 9,0 % 4,9 % 7,2 % Drift 2,3 % -5,7 % -13,6 %


Inntektsvekst 100 % 104,6 % 102,0 % Inntektsvekst 100 % 99,2 % 107,3 %
Lønnsvekst 100 % 100,7 % 104,4 % Lønnsvekst 100 % 101,9 % 92,3 %


Grunnbevilgning - utvikling over tid -      IKF Grun nbevilgning - utvikling over tid -       SIH
2008 2009 2010 2008 2009 2010


Grunnbevilgning 21 421         21 757         22 057         Grunnbevilgning 11 333         13 240         14 717         
Eksterne inntekter 64                36                3                  Eksterne inntekter 197              1 142           48                
Sum inntekter 21 485         21 793         22 060         Sum inntekter 11 530         14 382         14 764         


Utstyr 185              579              122              Utstyr 258              133              296              
Lønn 20 339         21 184         20 338         Lønn 9 330           11 202         11 580         
Drift 723              1 297           374              Drift 944              2 588           3 075           
Sum kostnader 21 247         23 061         20 834         Sum kostnader 10 532         13 922         14 950         
Overføringer 238              (1 268)          1 226           Overføringer 997              459              (186)             
Resultat -               -               -               Resultat -               -               -               


Kostnadsandel 2008 2009 2010 Kostnadsandel 2008 2009 2010
Lønn 95,7 % 91,9 % 97,6 % Lønn 88,6 % 80,5 % 77,5 %
Utstyr 0,9 % 2,5 % 0,6 % Utstyr 2,4 % 1,0 % 2,0 %
Drift 3,4 % 5,6 % 1,8 % Drift 9,0 % 18,6 % 20,6 %


Inntektsvekst 100 % 101,4 % 102,7 % Inntektsvekst 100 % 124,7 % 128,1 %
Lønnsvekst 100 % 104,2 % 100,0 % Lønnsvekst 100 % 120,1 % 124,1 %


Grunnbevilgning - utvikling over tid -      IFI Grunnbevilgning - utvikling over tid -      ISF
2008 2009 2010 2008 2009 2010


Grunnbevilgning 47 548         50 255         51 806         Grunnbevilgning 33 898         36 539         36 798         
Eksterne inntekter 3 301           2 736           961              Eksterne inntekter 990              578              1 576           
Sum inntekter 50 849         52 991         52 767         Sum inntekter 34 888         37 117         38 374         


Utstyr 1 013           1 319           (2 563)          Utstyr 173              282              341              
Lønn 44 358         46 027         47 365         Lønn 33 589         36 285         34 858         
Drift 4 217           4 848           7 101           Drift 4 381           937              (950)             
Sum kostnader 49 588         52 194         51 903         Sum kostnader 38 143         37 505         34 249         
Overføringer 1 261           797              864              Overføringer (3 255)          (387)             4 125           
Resultat -               -               -               Resultat -               -               -               
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 Vedlegg 2: Utvikling BOA pr institutt 
 
 
IBM 2008 2009 2010 IKM 2008 2009 2010
NFR 35 552         34 143         29 238         NFR 11 934         15 399         11 075         
EU 135              1 042           666              EU 238              239              337              
Andre 19 172         21 387         15 902         Andre 4 997           6 991           7 263           
SUM 54 859         56 572         45 806         SUM 17 168         22 629         18 675         


Utvikling NFR 100 % 96 % 82 % Utvikling NFR 100 % 129 % 93 %
Utvikling EU 100 % 773 % 495 % Utvikling EU 100 % 101 % 142 %
Utvikling Andre 100 % 112 % 83 % Utvikling Andre 100 % 140 % 145 %
Utvikling Totalt 100 % 103 % 83 % Utvikling Totalt 100 % 132 % 109 %


GADE 2008 2009 2010 IKO 2008 2009 2010
NFR 5 260           5 936           6 959           NFR 3 988           2 256           1 425           
EU 2 581           3 570           2 220           EU -               -               777              
Andre 3 605           3 983           6 003           Andre 474              1 113           742              
SUM 11 445         13 489         15 182         SUM 4 462           3 369           2 944           


Utvikling NFR 100 % 113 % 132 % Utvikling NFR 100 % 57 % 36 %
Utvikling EU 100 % 138 % 86 % Utvikling EU 100 %
Utvikling Andre 100 % 110 % 167 % Utvikling Andre 100 % 235 % 157 %
Utvikling Totalt 100 % 118 % 133 % Utvikling Totalt 100 % 76 % 66 %


IKF 2008 2009 2010 SIH 2008 2009 2010
NFR 4                  59                -               NFR 8 511           10 295         11 871         
EU -               -               EU 482              502              403              
Andre 4 142           3 385           4 237           Andre 12 291         11 492         15 018         
SUM 4 146           3 444           4 237           SUM 21 284         22 289         27 292         


Utvikling NFR 100 % 1638 % 0 % Utvikling NFR 100 % 121 % 139 %
Utvikling EU 100 % 0 % 0 % Utvikling EU 100 % 104 % 84 %
Utvikling Andre 100 % 82 % 102 % Utvikling Andre 100 % 94 % 122 %
Utvikling Totalt 100 % 83 % 102 % Utvikling Totalt 100 % 105 % 128 %


IFI 2008 2009 2010 ISF 2008 2009 2010
NFR 9 748           8 176           6 029           NFR 8 249           9 276           10 606         
EU 1 177           2 429           2 492           EU -               14                381              
Andre 22 614         22 506         22 114         Andre 8 706           8 447           11 567         
SUM 33 539         33 111         30 634         SUM 16 955         17 737         22 553         


Utvikling NFR 100 % 84 % 62 % Utvikling NFR 100 % 112 % 129 %
Utvikling EU 100 % 206 % 212 % Utvikling EU 100 %
Utvikling Andre 100 % 100 % 98 % Utvikling Andre 100 % 97 % 133 %
Utvikling Totalt 100 % 99 % 91 % Utvikling Totalt 100 % 105 % 133 %
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Vedlegg 3: Årsverksutvikling pr institut 
IBM   Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 35,4     33,2     34,2     -3 % 9,6     10,8   8,1     -16 % 45,0   44,0   42,3   -6 %
Vit.rekrutteringsstillinger 42,6     47,9     36,4     -15 % 27,4   32,7   26,6   -3 % 70,0   80,6   63,0   -10 %
Støttestillinger 33,5     33,8     32,2     -4 % 16,1   13,7   17,2   7 % 49,6   47,5   49,4   0 %
Administrative 16,9     15,5     17,8     5 % 16,9   15,5   17,8   5 %
Sum 128,4   130,4   120,6   -6 % 53,1   57,2   51,9   -2 % 181,5 187,6 172,5 -5 %


GADE  Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 20,2     19,4     18,2     -10 % 3,6     5,4     9,2     156 % 23,8   24,8   27,4   15 %
Vit.rekrutteringsstillinger 15,0     13,4     15,8     5 % 2,7     4,5     7,5     178 % 17,7   17,9   23,3   32 %
Støttestillinger 19,6     16,9     15,1     -23 % 1,0     3,6     2,8     180 % 20,6   20,5   17,9   -13 %
Administrative 6,5       5,0       5,0       -23 % 6,5     5,0     5,0     -23 %
Sum 61,3     54,7     54,1     -12 % 7,3     13,5   19,5   167 % 68,6   68,2   73,6   7 %


IKF  Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 22,0     23,0     20,5     -7 % 2,5     1,6     4,0     60 % 24,5   24,6   24,5   0 %
Vit.rekrutteringsstillinger 3,5       5,8       4,0       14 % 2,0     2,0     -     -100 % 5,5     7,8     4,0     -27 %
Støttestillinger 6,3       4,3       4,9       -22 % 1,0     1,0     1,0     0 % 7,3     5,3     5,9     -19 %
Administrative 5,3       5,3       5,3       0 % -     -     -     5,3     5,3     5,3     0 %
Sum 37,1     38,4     34,7     -6 % 5,5     4,6     5,0     -9 % 42,6   43,0   39,7   -7 %


IFI  Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 36,7     39,4     38,2     4 % 6,0     8,0     8,9     48 % 42,7   47,4   47,1   10 %
Vit.rekrutteringsstillinger 36,7     36,9     40,4     10 % 12,8   16,1   15,5   21 % 49,5   53,0   55,9   13 %
Støttestillinger 22,6     19,3     18,3     -19 % 10,6   10,6   9,0     -15 % 33,2   29,9   27,3   -18 %
Administrative 9,2       9,2       9,5       3 % 0,8     0,8     -     -100 % 10,0   10,0   9,5     -5 %
Sum 105,2   104,8   106,4   1 % 30,2   35,5   33,4   11 % 135,4 140,3 139,8 3 %


IKM  Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 28,9     27,5     26,0     -10 % 2,0     2,4     4,2     110 % 30,9   29,9   30,2   -2 %
Vit.rekrutteringsstillinger 10,8     11,0     13,0     20 % 8,2     10,6   8,8     7 % 19,0   21,6   21,8   15 %
Støttestillinger 10,0     10,5     9,0       -10 % 6,2     7,0     6,2     0 % 16,2   17,5   15,2   -6 %
Administrative 5,8       5,8       6,8       17 % 5,8     5,8     6,8     17 %
Sum 55,5     54,8     54,8     -1 % 16,4   20,0   19,2   17 % 71,9   74,8   74,0   3 %


IKO  Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 26,6     24,3     23,5     -12 % 0,2     #DIV/0! 26,6   24,3   23,7   -11 %
Vit.rekrutteringsstillinger 13,9     14,0     9,8       -29 % 2,0     0,8     0,8     -60 % 15,9   14,8   10,6   -33 %
Støttestillinger 5,0       5,0       3,5       -30 % -     -     1,0     #DIV/0! 5,0     5,0     4,5     -10 %
Administrative 10,7     10,0     9,3       -13 % -     -     0,8     #DIV/0! 10,7   10,0   10,1   -6 %
Sum 56,2     53,3     46,1     -18 % 2,0     0,8     2,8     40 % 58,2   54,1   48,9   -16 %


SIH   Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 9,7       6,8       6,8       -30 % 5,0     2,6     4,5     -10 % 14,7   9,4     11,3   -23 %
Vit.rekrutteringsstillinger 7,5       9,0       8,0       7 % -     0,6     2,0     0 % 7,5     9,6     10,0   33 %
Støttestillinger 0 % -     -     -     
Administrative 5,8       7,0       7,5       29 % 1,5     0,9     0,3     -80 % 7,3     7,9     7,8     7 %
Sum 23,0     22,8     22,3     -3 % 6,5     4,1     6,8     5 % 29,5   26,9   29,1   -1 %


ISF  Grunnbevilgning BOA Totale årsverk


2008 2009 2010
end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10 2008 2009 2010


end 
08/10


Vit. Faste stillinger 34,8     38,9     32,3     -7 % 3,2     2,8     3,6     13 % 38,0   41,7   35,9   -6 %
Vit.rekrutteringsstillinger 7,3       16,5     11,5     58 % 16,1   17,2   20,1   25 % 23,4   33,7   31,6   35 %
Støttestillinger 1,0       1,0       1,0       0 % -     -     -     1,0     1,0     1,0     0 %
Administrative 7,7       10,0     9,5       23 % 0,7     1,0     1,0     43 % 8,4     11,0   10,5   25 %
Sum 50,8     66,4     54,3     7 % 20,0   21,0   24,7   24 % 70,8   87,4   79,0   12 %  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet  
 
   
 
  Fak.sak: 41/11 


Sak nr.:  2011/919  Møte: 23.03.2011 


 
 
 
 
UTLYSING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODO NTOLOGI 
(ORAL RØNTGENDIAGNOSTIKK) VED INSTITUTT FOR KLINISK  ODONTOLOGI 
 
 
I brev av 01.02.2011 ber Institutt for klinisk odontologi om at det vert lyst ut ei fast 
stilling som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (oral 
røntgendiagnostikk) ved instituttet.  
 
Instituttet har forsøkt å lyse ut stillinga to gonger tidlegare, men dette har ikkje ført 
fram grunna den vanskelege økonomien ved instituttet. Seksjonen treng nye faglege 
tilsette. Ein pensjonert professor har dei siste åra arbeidd med ein del av oppgåvene 
knytt til forsking og undervisning innan dette fagområdet, og ein førsteamanuensis vil 
nå aldersgrensa om få år.   
 
Instituttet ber om at stillinga vert lyst ut på nytt. 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet seier seg samd i forslaget om 
utlysing og stillingsomtale for stillinga som professor/førsteamanuensis (100 
%) i odontologi (oral røntgendiagnostikk) ved Institutt for klinisk odontologi.  
Det er ei føresetnad at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga 
innanfor eigen budsjettramme. 
  


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


 
 
03.03.2011 /IVØI  
 
 
Vedlegg: Brev frå Institutt for klinisk odontologi av 01.02.2011 


Utlysingstekst og stillingsomtale  
 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for klinisk odontologi 
 


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


Institutt for klinisk odontologi 


Telefon 55586560 


Telefaks 55586577 


post@iko.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Årstadvn. 17 


Bergen 


Saksbehandler 


Tove Russenes 


55586567 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1 


 


 


Anmodning om utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis 
i Oral røntgendiagnostikk 


 


Institutt for klinisk odontologi anmoder om utlysning av en 100 % stilling som 


professor/førsteamanuensis ved Seksjon for oral røntgendiagnostikk.  


 


Instituttet har tidligere bedt fakultetet om utlysning av denne stillingen, (ephorte 09/5057) og 


(ephorte 10/1597). Anmodningen ble i begge tilfellene avvist på grunn av instituttets 


vanskelige økonomiske situasjon. Fagseksjonen er nå i en særlig vanskelig stilling i forhold til 


rekruttering. En del av oppgavene knyttet til undervisning og veiledning er de senere årene 


ivaretatt av professor Agnar Halse, engasjert på pensjonistvilkår. Dette er en midlertidig 


ordning for å ivareta deler av de faglige utfordringene seksjonen står overfor. Samtidig vil en 


førsteamanuensis nå aldersgrensen innen få år.  


 


Instituttet ber om at stillingen lyses ut på nytt, med ønske om brofinansiering fra Det 


medisinsk-odontologiske fakultet i 2 år. 


  


Langtidsbudsjettet til Institutt for klinisk odontologi viser at instituttet vil kunne finansiere 


stillingen fra 2012/2013, og instituttet vil dermed på sikt ha muligheter til å dekke kostnadene 


ved nytilsetting. 


 


Stillingen ønskes utlyst så bredt som mulig, fortrinnsvis i følgende nordiske fagtidsskrift: 


Norsk Tannlegeforenings Tidende, Tandläkartidningen (Sverige), Tandlægebladet 


(Danmark), Suomen Hammaslääkärilehti (Finland). 


 


 


 


Inge Fristad 


instituttleder  Tone Friis Hordvik 


                                                                                   administrasjonssjef 


Referanse Dato 


2011/919-TORU 01.02.2011 
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Vedlegg: Utlysingstekst/stillingsomtale norsk/engelsk versjon 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Professor/førsteamanuensis i odontologi (oral røntgendiagnostikk), 


fast 100 % stilling ved Institutt for klinisk odontologi 
 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling (100 %) 


som professor/førsteamanuensis i odontologi (oral røntgendiagnostikk). Arbeidsstad er 


Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 17, 


Bergen. 


 


For å verte tilsett i stilling som professor må ein ha PhD-grad eller tilsvarande kvalifikasjonar, 


samt være godkjent spesialist i kjeve og ansiktsradiologi eller tilsvarande realkompetanse.  


Det vert vidare kravd dokumentert vitskapleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav for 


vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


 


Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for fast tilsetjing som professor, kan det 


verte aktuelt med fast tilsetjing som førsteamanuensis. Krav til førsteamanuensis er 


doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for 


fast tilsetjing, kan det verte aktuelt med mellombels tilsetjing som førsteamanuensis, dersom 


det er sannsynleg at søkjar vil oppnå kompetanse innan tre år. Ved slutten av 


tilsetjingsperioden vil kompetansen verte vurdert på nytt med tanke på fast tilsetjing. 


 


Søkjarane vert bedne om å gje opp om dei ønskjer å verte vurdert for stilling som professor 


og/eller førsteamanuensis. 


 


Professor vert løna etter lønssteg 70-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. 


Førsteamanuensis vert løna etter lønssteg 59 (kode 1011/lønsramme 24.3) ved tilsetjing. 


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. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, professor 


Inge Fristad, tlf. 55 58 66 04, e-post: Inge.Fristad@iko.uib.no 


 


Professoren/førsteamanuensen vert tilsett med plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter 


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


som gjennom lov vert vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. 


 


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


om lag like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde. 


 


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


difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere 


personar med innvandrarbakgrunn.   


 


Universitetet i Bergen nyttar ”meroffentlighet” 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 verte 


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


Søkjarar må nemne dei vitskapelege arbeida eller delar av arbeida som ein skal legge særleg 


vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 15 for professor og 10 for 


førsteamanuensis. Søknaden må innehalda oversyn over vedlegg som dokumenterar søkjaren 


sine pedagogiske kvalifikasjonar.  


Send søknad og CV som inneheld fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare verksemd 


elektronisk via lenke på denne sida ”Søk denne stillinga”. 


Søkjarane må sende inn 3 eksemplar av vitskapelege arbeid - trykte eller utrykte - som dei 


ønskjer det skal verta teke omsyn til ved vurderinga og ei liste over desse i 4 eksemplar med 


opplysningar om kvar dei er offentleggjort. Dei vitskapelege arbeida skal vera nummerert og 


sortert i 3 bunkar, og skal saman med 4 kopiar av vitnemål og attestar sendast til sekretariatet 


for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, postboks 7804, 5020 


Bergen, innan ein månad etter søknadsfristen. 


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


Søknadsfrist:  


 


Merk søknaden: 







STILLINGSOMTALE 


PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI (Oral 


røntgendiagnostikk).  


 
Det er ledig ei fast stilling som professor/førsteamanuensis (100 %) i oral røntgendiagnostikk, 


Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har åtte institutt. Ved 


Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling og 


utdanning av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-/spesialutdanning i kliniske 


odontologiske fag. Instituttet har eit nært samarbeid med Odontologisk klinikk. 


 


Institutt for klinisk odontologi har ca. 54 årsverk fordelt på 24 personar i vitskapelege 


stillingar, omlag 15 stipendiatar og 12,5 i teknisk/administrative stillingar. Instituttet har 


hovudbase i Årstadveien 17, men delar av verksemda er lokalisert til Overlege Danielsens hus 


i Årstadveien 21.  


 


Den som blir tilsett vil få undervisningsoppgåver i faget oral røntgendiagnostikk i samsvar 


med  gjeldande studieplanar. Undervisninga femner om grunnutdanning for tannlege- og 


tannpleiarstudentar, og etter- og spesialistutdanning av tannlegar. Seksjonen driv, og har det 


faglege ansvaret for, eit 3-årig program som kvalifiserar til spesialistgodkjenning i kjeve- og 


ansiktsradiologi. 


 


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har medført oppmjuking av grensene mellom 


tradisjonelle fagområde og endringar i undervisningsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 


endringar av oppgåver for den einskilde vitskapelege tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 


er prioritert. 


 


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt.  Dei tematiske 


satsingsområda omfattar oral inflammasjon og infeksjon, biomaterialar, og pasientnær og 


samfunnsretta klinisk odontologisk forsking, Styrt vevsbygging og regenerasjon. Eit Senter 


for klinisk odontologisk forsking er etablert, mellom anna som eit knutepunkt for 


koordinering.  


 


Kvalifikasjonskrav 


 


For å verte tilsett som professor/førsteamanuensis må ein ha PhD-grad eller tilsvarande 


kvalifikasjonar, og vere godkjend spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi eller ha tilsvarande 


realkompetanse. Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i samsvar med 


kompetansekrav for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


Søkjarar må kunne dokumentere omfattande klinisk røynsle samt klinisk og teoretisk 


undervisning. I tillegg vil administrativ røynsle, leiareigenskapar og dokumentert evne og 


vilje til samarbeid bli vektlagt.  


 


 Undervisningsspråket er til vanleg norsk, og den som vert tilsatt må kunne undervise på 


norsk eller eit anna skandinavisk språk. Den som vert tilsatt må ha pedagogisk 


basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette kravet ved tilsettinga, får tilbod om 


opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga.  


 


 



http://www.uib.no/fg/samfklinisk

http://www.uib.no/fg/samfklinisk





 


 


Ansvarsområde og arbeidsplikter 


 


Den som vert tilsett har plikt til å utføre forsking, teoretisk og klinisk undervisning, rettleiing, 


eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner. Den som vert tilsett 


vil, utanom radiologi, få undervisningsplikt i undervisningsblokkene kjeve- og 


slimhinnelidingar og allmennodontologi. 


 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor normal arbeidsplikt og 


fagleg kompetanse kan den som vert tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


 


Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt ved 


tilsetting i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine 


pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn: 


 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 


 oversyn over undervisningsomfang og nivå 


 oversikt over mastergrads- og doktorgradsrettleiing, og resultat 


 mottekne studentprisar 


 eigne pedagogiske publikasjonar 


 eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell 


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning 


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


 


Det kan verte aktuelt å kalle inn dei best kvalifiserte søkjarane til intervju og eventuelt 


prøveforelesing. 


 







Announcement of an opening as a code 1013 professor/1011 
associate professor 
 


A permanent position as Professor/Associate Professor (100 %) in Odontology (Oral 


Radiology) is available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The 


address is Årstadveien 17, 5009 Bergen. 


 


The successful applicant must have a PhD-degree or equivalent qualifications. In addition 


he/she should be approved as a specialist in Oral Radiology or have corresponding 


qualifications. If no qualified applicant applies for the permanent position as Professor (code 


1013), the University may consider appointment for the position as Associate Professor for a 


period of up to three years if it is likely that the applicant will obtain his doctorate in the 


course of this time. At the end of this appointment period, the candidate’s qualifications will 


be re-evaluated regarding permanent appointment.  


 


Applicants should have substantial research leadership experience as well as experience in 


coordinating research activities and strategic research planning. Candidates should be able to 


demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and communicate well with 


others in a team environment. Applicants will be obliged to take part in teaching and 


examination programmes and to comply without additional remuneration with any 


amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 


schemes and retirement age. 


 


For a Professor, salary will be paid in accordance with level 70-75 (code 1013) on the 


government salary scale, at present NOK 558 000 – 614 000 gross p.a. For an Associate 


Professor the initial salary pay grade is 59 (code 1011/pay framework 24.3) in the Civil 


Service pay grade table; currently NOK 454 900 gross p.a.; following ordinary meriting 


regulations. A pension contribute of 2 % will be deducted and deposited to the state pension 


scheme. In the case of particularly qualified applicants, a higher salary may be considered. 


 


Further information can be obtained by contacting Head of Department, Professor Inge 


Fristad (+47 55 58 66 04). Inge.Fristad@iko.uib.no 


 


The teaching language will normally be Norwegian. 


 


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. We have therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we 


achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons of various ethnic 


backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds 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. 
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The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 


time. 


The application must contain a complete overview of the applicant's education, earlier 


positions and other activities, along with a complete list of scholarly works and information 


on where these have been published. The applicant must name the scholarly works or parts of 


such works on which the committee should place special emphasis in its evaluation. These 


should not exceed 15 in number for a Professor and 10 for an Associate Professor. The 


application must contain a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching 


qualifications.  


 


The application and CV should be sent via the link “Apply for this position” at this website. 


 


Applicants must submit three copies of all the scholarly works - published or unpublished - 


they wish to be evaluated with their application, along with six copies of a list of these works 


with information about where they have been published. These works should be numbered 


and sorted into three piles and sent to the Secretariat of the Faculty of Medicine and Dentistry, 


University of Bergen, within one month of the expiry of the application deadline.  


Please send these works along with confirmed copies of certificates to the following address:  


Secretariat of the Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, post box 7804, N-


5020 Bergen, Norway 


Reference is made to “Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 


Bergen”. 


 


Closing date for applications:  


Please quote reference number 10/1597 


 


 


 







JOB DESCRIPTION 


PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN ODONTOLOGY (Oral 


Radiology).  


 
A permanent position as Professor/Associate Professor (100 %) in Odontology (Oral 


Radiology) is available at the Department of Clinical Dentistry, Faculty of Medicine and 


Dentistry, University of Bergen. 


 


The Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen consist of eight 


departments. At the Department of Clinical Dentistry the main activities include research, 


supervision at PhD-level, promotion of research news to the public, graduate training of 


dentists and dental hygienists and postgraduate training in dentistry. The Department has a 


close cooperation with the Clinic of Dentistry. 


 


The Department of Clinical Dentistry holds approximately 54 positions; 24 positions for 


scientific staff, approximately 15 PhD students and 12,5 persons in technical/administrative 


positions. The Department is located in Årstadveien 17, but some of the staff members are 


located in Overlege Danielsens hus i Årstadveien 21.  


 


The position is at the department of Oral Radiology, with working obligations in agreement 


with the existing curriculum. This includes teaching of dental students and dental hygienists 


and postgraduate training of dentists. The department of Oral Radiology is responsible for a 3-


years program, qualifying for specialist authorisation in Oral Radiology. 


 


In the curriculum, collaboration between the different units is highlighted. 


 


The research activities at the department is organised into research groups. This includes 


cancer research, craniofacial development and function, biomaterials, oral infection and 


inflammation and behavioural science. A Centre for Clinical Research has been established in 


order to coordinate technical support and service. Applicants with research experience in Oral 


Radiology will be preferred.  


 


Qualifications 


 


To be qualified as Professor/Associate Professor, one needs to have a PhD-degree or 


corresponding qualifications. In addition he/she should be approved as a specialist in Oral 


Radiology or have corresponding qualifications. Part of the qualifications for this position 


includes research experience that complies with rules set at the Faculty of Medicine and 


Dentistry. The applicant should be able to document comprehensive clinical and theoretical 


experience. In addition, administrative- and leadership experience as well as collaborating 


abilities will be emphasised.  


 


 The teaching is normally given in Norwegian, and the one employed is expected to speak 


Norwegian or another Scandinavian language. Pedagogic training is mandatory. Applicants 


that do not fulfil this requirement will be offered lectures and training. This requirement 


should be achieved within one year of employment.  


 


Responsibilities and duties 


 







Research, teaching (theoretical and clinical), supervision, exam administration and 


administrative duties are mandatory according to existing regulations. The one employed will, 


in addition to teaching in Oral Radiology, have teaching obligations in integrated teaching 


courses across units.  


 


The general rules at the University of Bergen are prevailing, and the successful candidate can 


under certain circumstances be expected to take on teaching obligations outside the unit at 


which he/she is employed.    


 


The University highlights pedagogic qualifications as important criteria for the employment 


as Professor/Associate Professor. This should be documented and could include: 


 


 Documentation of formal qualifications  


 Evaluation report of the applicant’s teaching qualifications 


 Documentation of teaching at different levels 


 Overview of Master- and PhD-supervision, including results 


 Awards 


 Publications of pedagogic work 


 Teaching material 


 Reports showing participation in the development of teaching projects.  


 


The best applicants that are considered most qualified should expect to be called in for an 


interview or to hold a lecture.  
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