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Jeg startet min faglige karriere innen instrumentering i romfysikk UiB i 1985. Det ble et godt 
springbrett for forskning i måleteknologi og industriell instrumentering generelt,  
industriell tomografi spesielt. Jeg har arbeidet tett sammen med industri og andre FoU-
partnere i inn- og utland. Derav to forskningsterminer, ett år hos bedriften ICI Tracerco i 
England og ett ved North Carolina State University i USA. Jeg har også hatt bistillinger i to 
perioder ved CMR som nå er en del av NORCE. Brorparten av min undervisning har også vært 
knyttet til måleteknologi, inkludert utvikling av laboratorier og utstyr. Jeg har vært 
hovedveileder for 30 master- og 8 PhD-studenter. 
 
Ved UiB har jeg ellers vært forskningsgruppeleder, instituttleder, prodekan og fungerende 
dekan, og ved Høgskulen dekan for Fakultet for ingeniør og naturvitskap de siste 6 årene før 
jeg kom tilbake til UiB i fjor høst. Jeg kjenner UH-sektoren godt som styreleder i MNT-rådet i 
UHR i 3 år (medlem i 14 år), tidligere BTO i 7 år og i Norsk fysikkråd i 3 år. I tillegg har jeg 
vært styremedlem ved UNIS (6 år), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (4 år) og SFI 
Michelsensenteret (7 år). Jeg har i flere år representert UiB og senere HVL i ressursgrupper i 
Bergen Næringsråd. Jeg har vært komitémedlem i over 20 internasjonale konferanser og 
leder av 2 av disse. 
 
Jeg tror min erfaring kan være nyttig i videreutvikling av MN-fakultetet/ UiB i en krevende 
tid der akselererende endringer i samfunnet påvirker både fremtidig utdannings- og 
forskningsbehov. En viktig nøkkel til dette er vår evne til omstilling og innovasjon både innen 
utdanning og måten vi arbeider på. Det er lagt et godt fundament som må følges opp 
kommende periode. Jeg tror det er fortsatt et potensial for å styrke studentrekruttering til 
Vestland i samarbeid med andre institusjoner og klynger/ nettverk. Her tror jeg en nøkkel 
kan være økt grad bruk av studentprosjekter på bachelor-, master- og  PHD-nivå som 
eksterne partnere i større grad kan se som en ressurs og fremtidig arbeidskraft. 
 
 
 


