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Arbeidsgruppe og mandat 
 
I møte i Studieutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 06.02.08 (sak 08/08) ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på interne retningslinjer for hvordan vi vurderer 
studentene i forhold til skikkethet, hvordan vi håndterer bekymringsmeldinger i slike saker og 
hvem som har ansvar innenfor saksfeltet. Forskriften om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning skulle være helt sentral for gruppen i dette arbeidet.  
Arbeidsgruppen har bestått av: 
 
Professor Brit Haver – Institutt for klinisk medisin (leder) 
Professor Kristin S. Klock – Institutt for klinisk odontologi - samfunnsodontologi 
Førstekonsulent Inger Nilsen  - Institutt for samfunnsmedisinske fag (deltok på møte 21.05*) 
Førstekonsulent Karen B. Jacobsen – Institutt for klinisk medisin 
Førstekonsulent Janicke Liland Bjørke – Institutt for kirurgiske fag/ Institutt for indremedisin 
Studentrepresentant Erik Helgeland, medisinstudiet 
Studiekonsulent Grethe Kristine Larsen – studieseksjonen fakultetet   
Nestleder Kristin Walter – studieseksjonen fakultetet (sekretær) 
 
*  Førsteamanuensis Gunnar Bondevik – Institutt for samfunnsmedisinske fag – var opprinnelig oppnevnt i 
gruppen, men var grunnet forskningspermisjon forhindret fra å delta. 
 
 
Mandatet gruppen fikk var å komme med forslag til hvordan fakultetet skal ivareta det 
ansvaret vi har for å vurdere skikkethet, derav: 
- beskrive aktuelle problemstillinger i vurderinger av studentene og skissere oppfølging av 
disse (ev komme med forslag til forebyggende tiltak) 
- foreslå rutiner for oppfølging av tvilsmeldinger internt, og ev videresending til 
institusjonsansvarlig 
- skissere informasjonsrutiner om feltet internt på fakultetet, både overfor studenter og 
ansatte 
 
Gruppen har til sammen hatt 4 møter. I tillegg har det vært utveksling av informasjon mellom 
komiteens medlemmer mellom møtene. Komiteen har underveis konsultert innholdsmomenter 
i rapporten med jurist: seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy, Kollegiesekretariatet, UiB. 
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Oppsummering 
 
Forskrift om skikkethet i høyere utdanning trådte i kraft 1. august 2006. Den gir kriterier for 
vurdering av skikkethet av studenter i helsefagene, og utfyllende regler for saksbehandlingen. 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til innarbeiding av forskriften ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Dels har gruppen eksemplifisert hvilken type problemstillinger som 
kan danne utgangspunkt for skikkethetsvurderingen – i form av kasuistikker.  
 
Gruppen finner det viktig at det skilles mellom særskilt skikkethetsvurdering og løpende 
skikkethetsvurdering. På den ene siden har vi den særskilte skikkethetsvurdering i henhold til 
forskriften – som i siste instans håndteres av fakultetet/universitetet sentralt og kan ende med 
utestengning fra studiet. Dette vil antakelig gjelde et fåtall studenter. Denne vurderingen 
starter med en tvilsmelding fra fakultetet til institusjonsansvarlig ved universitetet. Forut 
anbefales en grundig gjennomgang av saken på institutt- og fakultetsnivå.  
 
Den andre siden av spekteret omfatter den kontinuerlige opplæring og vurdering i god 
yrkesadferd som skal finne sted for alle studenter gjennom hele studiet – den løpende 
skikkethetsvurderingen. I denne sammenheng kan enkeltstudenter bli gjenstand for en såkalt 
bekymringsmelding – som er arbeidsgruppens betegnelse på en intern sak mellom instituttet 
og fakultetet  - med vekt på avklaring av problemstillingen, veiledning og oppfølging.  
 
Alle ansatte på fakultetet og alle studenter er forpliktet til å gi melding til lærer/institutt 
dersom en eller flere studenter har en adferd som enten er avvikende eller lovstridig. Det må 
utøves skjønn hvorvidt studentene kan få være anonyme overfor den eller de som meldes.  
Eventuelt kan en slik bekymringsmelding ende opp som en tvilsmelding etter vurdering fra 
fakultetet. Arbeidsgruppen anbefaler at informasjonsrutiner om forskriften utarbeides og 
iverksettes overfor studenter og ansatte. I tillegg er det behov for utarbeidelse av rutiner for 
melding fra de kliniske avdelinger/seksjoner til instituttet/fakultetet om studenter med 
avvikende adferd. 
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1. Skikket for helsefag eller ikke? 

 
Hvem skal vurdere om en student er skikket for helsefag eller ikke – og hvordan skal 
vurderingen gjøres? Dette er en utfordring for et helsefakultet som har en stor studentgruppe 
og en bredde i lærerstaben, med lærere både i universitets- og helseforetaksstillinger.  
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vi studentgrupper innenfor et bredt spekter av 
studier; ernæring, tannpleie, helsefag, humanbiologiske fag, internasjonal helse/oral sciences, 
odontologi, farmasi og medisin. Som vi skal se under omfattes noen av disse gruppene nå av 
en egen forskrift om skikkethetsvurdering.  
 
Hittil har enkeltsaker innenfor dette feltet gjerne blitt tatt opp sent i studiene og dessuten fått 
en tilfeldig oppfølging. Dette i kombinasjon med manglende regelverk har medført at 
skikkethet har vært lite fokusert på ved vårt fakultet.  Hvis fakultetet utvikler gode rutiner for 
å fange opp og håndtere uønsket adferd eller avdekke forhold som medfører at studenten ikke 
egner seg for yrket, vil dette kunne føre til at vi tidlig kan sørge for veiledning og oppfølging 
av enkeltstudenter.  Det bør være legitimt å bry seg om skikkethet slik at man kan hindre at 
uegnede studenter oppnår autorisasjon. 
  
Vi tror dessuten at økt fokusering på skikkethet kan bedre hele studentgruppens tilegning av 
god yrkesatferd. Det er nok her å minne om at de fleste klager på helsepersonell ikke handler 
om feil behandling, men derimot kommunikasjonssvikt og uakseptabel adferd overfor pasient. 

 
 

2. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
 
Kunnskapsdepartementet fastsatte 30. juni 2006 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler, § 4-10 sjette ledd. Forskriften 
trådte i kraft fra 1. august 2006, slik at studenter som ble opptatt for å studere til lege, 
tannlege, tannpleier eller farmasøyt fra og med høsten 2006 ble omfattet av forskriften. Fra 
høsten 2008 vil også de som tas opp til mastergradsstudiet i klinisk ernæring omfattes av 
forskriften. 
 
Utdanningsløp ved fakultetet som bygger på tidligere grunnutdanninger, eksempelvis 
spesialistutdanning i odontologi omfattes ikke av forskriften, da vurderingen av skikkethet i 
forskriften er knyttet opp mot autorisasjonsutstedelse. For dem som allerede har en 
autorisasjon, vil det være Statens Helsetilsyn som har ansvar i saker om eventuell 
tilbakekalling av autorisasjon (jfr. helsepersonellovens § 57). 
 
Det skal gjennom hele studiet foregå en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter. Dette 
innebærer en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne 
fungere som helsepersonell. Videre sier forskriften at hvis det er begrunnet tvil om en student 
er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering – der forvaltningslovens regler om 
saksbehandling kommer til anvendelse. 
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Vurderingskriteriene for skikkethet i utdanningene innen helse- og sosialfag er i 
henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 4, følgende:  
 

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, 
klienter eller brukere.  

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold 
og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.  

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.  

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.  

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine 
omgivelser.  

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og 
kommende yrkesrolle.  

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av 
pasienter, klienter eller brukere.  

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med 
veiledning.  

 
Forskriften legger videre føringer for blant annet institusjonens oppnevning av 
skikkethetsnemnd (§ 6), institusjonsansvarlig (§ 7) og behandling av aktuelle saker (§ 8 – 12). 
 
 
Ved UiB ble det nedsatt en skikkethetsnemnd i møte i universitetsstyret 14.09.06 (sak 73/06). 
Viserektor for utdanning Berit Rokne Hanestad ble oppnevnt som institusjonsansvarlig for 
skikkethetsvurderingen og leder av skikkethetsnemnda. Nemnda ble oppnevnt frem til 
01.08.09. Selve vedtaket om utestenging i saker som gjelder skikkethet ble delegert til Den 
sentrale klagenemnd ved UiB. Forut for denne saksbehandlingen bør det etter 
arbeidsgruppens skjønn foregå en utredning og forsøk på løsning både på instituttnivå og ved 
fakultetet. Derved oppnår studenten at mange instanser har vært inne i vurderingen før en 
eventuell utestengning finner sted.  

 
 
3. Hva er skikkethet for helsefagutdanningene? 

 
Den nye forskriften presiserer at skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og 
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne 
fungere i det aktuelle yrket. Arbeidsgruppen anser det som hensiktsmessig å beskrive tiltak 
som både kan øke positiv modellæring generelt og dessuten fange opp potensielt uskikkede 
studenter. Vi vil gjøre rede for hvordan problematikken kan håndteres internt på instituttet/ 
fakultetet og dessuten beskrive prosedyren for oversendelse av saker til den særskilte 
skikkethetsnemnd ved universitetet, basert på kasuistikker som er laget for formålet. Det 
presiseres at denne utvei bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, hvor andre formelle eller 
uformelle virkemidler ikke har forhindret at en uegnet student kan oppnå vitnemål.  
 
På den annen side har skikkethetsvurdering også et positivt siktemål, nemlig å bidra til at 
lærere og studenter i større grad fokuserer på adferd og modellæring som en viktig del av 
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undervisningen. Det tenkes i denne sammenheng særlig på relasjonen mellom pasienten og 
den fremtidige helsearbeideren.  
 
Skikkethetsvurdering bør etter arbeidsgruppens skjønn omfatte følgende:  

 
1. Adferd 
2. Psykiske lidelser 
3. Fysiske lidelser 
4. Språkproblemer 

 
 
3.1  Adferd og fremtoning 
 
Nedenfor følger noen eksempler på respektløs eller inadekvat adferd. 
 

• Studenten hilser ikke på pasienten, presenterer seg ikke eller forklarer ikke hva hun 
eller han skal gjøre 

• Studenten kommer for sent under klinisk demonstrasjon og forstyrrer pasienten eller 
de andre studentene 

• Studenten omtaler eller forholder seg direkte til pasienten på en nedlatende måte 
• Studenten faller i søvn under intervju/klinisk demonstrasjon/ spiser mat med pasient til 

stede.  
• Studenten ser ikke på pasienten under et pasientintervju 
• Studenten lytter ikke til hva pasienten sier – og følger ikke opp de opplysninger som 

kommer fra pasienten 
• Studenten responderer på en upassende måte – eller viser ingen adekvat respons - 

eksempelvis på en opplysning om at en nær slektning begikk selvmord eller et dødsfall 
i familien 

• Studenten viser liten interesse for det pasienten forteller 
• Studenten snakker i mobiltelefon under klinisk demonstrasjon eller forelesning 
• Studenten er uforsiktig i omgang med taushetsbelagte opplysninger 
 

Slik adferd er det alltid viktig at læreren tar opp med den enkelte student umiddelbart etter at 
undervisningsseansen er avsluttet – uten pasient til stede. I noen tilfeller kan påpekning gjøres 
i gruppen direkte, i alle fall dersom situasjonen antas å gjelde flere. Dette er en viktig del av 
skikkethetsutviklingen – en læring ved konstruktiv påpekning som bør foregå under hele 
studiet.  
 
Vanligvis vil studentene lytte til lærerens kommentarer og rette på forholdet. Det må også 
understrekes at lærerens adferd og fremtoning er av stor betydning for studentenes 
modellæring: på godt og vondt tar studentene etter lærerens vaner og eventuelle uvaner, 
holdninger og adferd overfor pasienter. Her har læreren mulighet til å være en god rollemodell 
for samtale og undersøkelse av pasient.  
 
Andre forhold gjelder studentens fremtoningspreg, eksempelvis: 
 

• Upassende påkledning (eksempelvis bare mager, lavtsittende bukser som drar 
oppmerksomheten bort fra personen det gjelder og lignende) 

• Piercing eller annen utsmykning som representerer smittefare 
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• Manglende hygiene i form av skitne klær, hender eller negler, sterk svettelukt og 
lignende 

• Tyggegummi eller snus under pasientkontakt  
 
 

Når det gjelder klinisk undervisning må studentene dessuten forholde seg til regler for 
påkledning som gjelder ved den aktuelle seksjon/klinikk. Man må forvente at studenten virker 
velstelt og unnlater å tiltrekke seg oppmerksomhet på grunn av uvanlig eller støtende 
påkledning. Her må man ta hensyn til at dagens pasienter representerer ulike kulturer med 
forskjellige forventninger til helsearbeiderens påkledning og fremtoning. 

 
Læreren bør alltid være direkte, men samtidig respektfull i sine kommentarer om studentens 
adferd eller fremtoning. Hvis en student på en eller annen måte skiller seg sterkt ut fra de 
øvrige - eller lærerens kommentar kan tenkes å virke støtende eller bringe studenten i en 
uheldig stilling - bør påpekning skje diskret ved at man avtaler et møte med studenten etter 
undervisningen. Slike samtaler med enkeltstudenter bør resultere i et notat som sendes til 
fakultetet, da dette kan være første ledd i en særskilt skikkethetsvurdering. 
 
 
Kasuistikk 1: 
 
En medisinstudent foretar undersøkelse av en pasient og utbryter spontant: ”Jeg tror du har 
lungekreft”.  Dette er en svært alvorlig diagnose, oftest med dødelig utfall. 
 
Læreren må omgående tre inn og forklare både overfor student, pasient og resten av gruppen at 
pasienten er i en utredningsfase og at ingen endelig diagnose er bekreftet.  
 
Det svært uheldige i denne situasjonen er at pasienten meget godt kan ha lungekreft, men endelige 
undersøkelsesresultater foreligger ikke. Uansett er det ikke på denne måten pasienten skal informeres 
om en så alvorlig tilstand. 
 
Læreren bør bruke tid på å diskutere det som skjedde med hele studentgruppen etter at pasienten har 
forlatt gruppen – og få frem de andre studentenes reaksjoner på hendelsen. 
 
 
Studentens måte å uttrykke seg på vitner om hans manglende omtanke og empati overfor en allerede 
nervøs og engstelig pasient. Studentens adferd bedømmes som svært uaktsom og bør medføre at 
læreren diskuterer situasjonen med studenten alene på kontoret i ettertid. Det er viktig å finne ut om 
dette var et ”hendelig uhell” eller om studenten ikke forstår den unødige følelsesmessige belastning 
som pasienten er påført. Det bør lages et notat fra samtalen som instituttet oversender fakultetet. 
 
 
Ved gjentagne hendelser hos samme student – eller hvis studenten viser manglende forståelse 
for hvordan hans utsagn skader pasienten/ eller ikke endrer seg - bør det overveies å starte en 
særskilt skikkethetsvurdering. I henhold til ovenstående kan forskriftens punkt a) komme til 
anvendelse i dette tilfellet: studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og 
respekt for pasienter. I tillegg kan enten punkt f): studenten viser for liten grad av selvinnsikt i 
forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle eller punkt h): studenten viser 
manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning komme til 
anvendelse i forbindelse med en eventuell særskilt skikkethetsvurdering. 
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Kasuistikk 2:  
 
En medisinstudent setter ut rykter om flere av sine kullkamerater hva gjelder deres 
helsetilstand. Studentene som blir utsatt for ryktespredning tar kontakt med instituttet og ber 
om hjelp til å få sjekket hvordan informasjonen kan være kommet til studenten. Mistanken går 
til at opplysningene kommer fra den elektroniske journalen (doculive).  
 
Instituttet kontakter IT-avdelingen som sjekker hvilke journaler den aktuelle studenten har 
vært inne på - og bekrefter mistanken om at vedkommende har sjekket sine medstudenter. I 
tillegg har studenten vært inne på journaler til en rekke ansatte ved den aktuelle 
sykehusavdeling.  
 
 
Kasuistikken viser et brudd på det interne regelverk for studenters adgang til pasientjournaler 
og dessuten brudd på taushetsplikten. Så alvorlige brudd både på internt regelverk og den 
lovpålagte taushetsplikten må selvsagt tas opp med studenten. Hvilken forklaring gir 
studenten på sin adferd? Er det for å kunne få tilgang til taushetsbelagte helseopplysninger om 
sine medmennesker at studenten har valgt medisinstudiet? Anser ikke studenten seg underlagt 
lover og regler for studiet/ senere yrkespraksis? Denne type atferd bør etter arbeidsgruppens  
skjønn føre til en tvilsmelding som fakultetet videre fremmer for institusjonsansvarlig ved 
UiB.  I dette tilfelle vil både punkt a): Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, 
forståelse og respekt for pasienter og punkt c): Studenten viser truende eller krenkende atferd 
i studiesituasjonen, komme til anvendelse. Den angjeldende adferd krenker en rekke 
mennesker.  
 
 
3.2 Psykiske lidelser 
 
Her omtales noen av de vanligste psykiske lidelser som rammer aktuelle 
helsepersonellgrupper: 
 

• Selvskade eller selvmord 
• Bipolare og andre affektive lidelser 
• Rusmisbruk/ misbruk av vanedannende tabletter/ opiater 
• Spiseforstyrrelser 
• Angstlidelser 
• Psykoser  
• Personlighetsforstyrrelser 

 
Leger og andre helsepersonellgrupper er overrepresentert når det gjelder selvmord, affektive 
lidelser samt misbruk av beroligende tabletter og opiater. Sistnevnte har sammenheng med 
helsepersonellets tilgang til vanedannende medikamenter og medikamenter som gir ruseffekt/ 
forsterker virkningen av andre rusmidler og demper angst. Angstlidelser og spiseforstyrrelser 
også utbredt, men fører vanligvis ikke til at studiet ikke kan gjennomføres. Ved maniske eller 
hypomane tilstander som ledd i en bipolar lidelse er derimot personen ukritisk og oppstemt 
uten noen rimelig ytre grunn. Alternativ har vedkommende en arbeidstid som ikke følger 
klokken, sover lite om natten og oppfører seg uvanlig. Det vesentlige i disse tilfellene er at 
personen har endret seg – og ikke ligner sitt vanlige jeg.  Andre psykotiske lidelser 
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forekommer, men er sjeldnere. Også i dette tilfellet endrer vedkommendes adferd seg tydelig i 
forhold til før sykdommen satte inn. Det er vanlig med vrangforestillinger om å bli 
motarbeidet eller forfulgt.  
 
Ved åpenbare, alvorlige psykiske lidelser er det viktig at både lærere og medstudenter griper 
inn og sørger for at studenten får et adekvat behandlingsopplegg. I så fall kan vedkommende 
igjen bli skikket til å fortsette studiet/ utføre sitt yrke. Noen psykiske lidelser medfører 
imidlertid at personen ikke blir helt frisk eller at sykdommen representerer manglende psykisk 
stabilitet over tid. Ved slike lidelser – enten tilbakevendende eller ufullstendig helbredede 
tilstander – kan det bli aktuelt med en særskilt skikkethetsvurdering. Her må spesialister i 
psykiatri uttale seg om tilstanden. Ved de såkalt lettere psykiske lidelser (eksempelvis angst 
og depresjoner) kan studiet og det senere yrkesliv hemmes betydelig. Arbeidsgruppen 
anbefaler derfor at studentene tidlig søker hjelp selv om lidelsen ikke medfører uskikkethet.  
 
Personlighetsforstyrrelser karakteriseres på den annen side av problemer med å relatere til 
andre mennesker – og de er varige. De viktigste i denne sammenheng er Tvangsmessig 
personlighetsforstyrrelse, som kjennetegnes av perfeksjonisme og overopptatthet av kontroll 
samt ofte en manglende evne til å bli ferdig med en oppgave innen rimelig tid. Noen av disse 
studentene blir aldri ferdige med studiet - eller kommer aldri over i den kliniske delen. Ved 
Narcissistisk personlighetsforstyrrelse overvurderer han eller hun sine egne talenter, tar seg 
friheter eller har egne regler som ikke gjelder andre i gruppen og er lite mottakelig for kritikk. 
Dette er en legetype vi gjenkjenner som arrogante og lite opptatte  av pasientenes eller 
kollegers behov. Ved Unnvikende personlighetsforstyrrelse unngår personen kontakt med 
andre – også medstudentene – og har et lite sosialt nettverk. Det er få som kjenner 
vedkommende, og hun eller han tar sjelden eller aldri ordet på en forelesning eller en 
gruppeundervisning. Ved alle disse forstyrrelser kan studentene være dyktige til å samle 
kunnskaper, men mangler evne til å relatere til andre personer – også pasienter. Ved alvorlige 
avvik vil disse studentene kunne bli gjenstand for skikkethetsvurderinger  
 
Det er imidlertid vanskeligere å ”luke ut” personer som har en personlighetsforstyrrelse. I 
disse tilfellene er det ikke en endring som har inntruffet, men en væremåte som vanskelig lar 
seg forene med det å være en god helsearbeider. Det er også vanskelig å konfrontere disse 
studentene, og vanskelig å få til endringer i vedkommendes væremåte.  
 
 
Kasuistikk 3: 
 
En kvinnelig student kommer til fakultetet og anklager navngitte gutter på kullet for mobbing.  Hun 
beskriver hva de skulle ha gjort - hun er fortvilet og lei seg.  Guttene blir kalt inn til samtale med 
studieveileder på fakultetet.  De stiller seg uforstående til det hele.  De blir sinte og fortvilet. 
  
Studenten kommer siden flere ganger tilbake til fakultetet med ytterligere anklager på alle gutter på 
kullet, med beskrivelse av hva de har gjort. Prodekanus blir kontaktet og har samtaler med både 
guttene og studenten sammen med studieveileder. 
 
Det blir nå klart for fakultetet at studentens anklager ikke er i tråd med den virkelige verden.  
Studenten klarer ikke å følge normert studieprogresjon og sakker akterut. Fakultetet mottar 
sykmelding fra studenten - senere blir det levert sykmeldinger hvert halvår. Man oppnår ingen kontakt 
med studenten selv.  Etter hvert blir det vedtatt at studieretten blir fjernet.  
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Ovenstående kasuistikk viser at ubegrunnede anklager kan fremsettes mot navngitte personer 
Anklagene antas å være ledd i vrangforestillinger eller manglende evne til realitetstesting på 
grunn av vedkommendes sykdom. Etter som studenten selv leverer sykmelding antas det 
videre at hun er under behandling. I dette tilfellet er selve studiereglementet anvendt til å 
avslutte saken. Forskriften nevner eksplisitt at tvilsmeldinger som er åpenbart ugrunnet skal 
avvises (§8). Alternativt kan punkt e) i forskriften anvendes ved eventuell særskilt 
skikkethetsvurdering: studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i 
forhold til sine omgivelser. 
 
Kasuistikk 4: 
 
Allerede i løpet av preklinikken utmerker en av studentene seg som en ”problematisk” type. Han tar 
ofte kontakt med folk på kullet, men da gjerne for å komme med en dårlig skjult selvflatterende 
historie. Han kan bryte av samtaler og komme med upassende eller sårende kommentarer.   Mange 
studenter karakteriserer hans oppførsel som ”dårlig utviklede sosiale antenner,” og mange har blitt 
støtt, fornærmet, såret eller har på annen måte reagert på hans oppførsel og kommentarer. Han har 
ved flere anledninger blitt snakket til av medstudentene og fått tydelig negativ respons på mange av 
sine bemerkninger, uten at dette ser ut til å affisere ham det minste. 
 
Studenten gjør det veldig godt faglig, men mange studenter prøver å unngå å være i nærheten av han 
fordi det oppleves som ubehagelig.  
 
I undervisningssammenheng har han nesten all pasientkontakt på egenhånd. Ved de få klinikkene han 
har hatt med lærer og andre studenter til stede har det ikke fremkommet direkte støtende utsagn, men 
mange studenter mener han har en arrogant fremferd og viser lite empati overfor pasientene. Dette 
ser det imidlertid ikke ut til at underviserne reagerer på.  
 
Medstudentene er bekymret over denne utviklingen og går og venter på at noen i en 
undervisningssituasjon skal ta opp dette med han, men det synes som om han klarer å ”fly under 
radaren.” Flere av studentene har lyst til å ta opp dette med noen på instituttet, men er usikker på 
hvordan de skal gå frem, og hva slags konsekvenser dette vil få. Først og fremst er de interessert i at 
kvalifiserte personer skal være ekstra oppmerksomme på han i pasientsituasjoner, men de liker ikke 
tanken på å skulle føle seg som ”angivere.” Dessuten vet de jo ikke egentlig hvordan han er med sine 
pasienter. 
 
I dette tilfellet blir studentene nødt til å ta opp den aktuelle situasjonen – fordi lærer ikke ser 
ut til å kunne fange opp problematikken. Studenter har nemlig et medansvar – på like fot med 
ansatte – for å bringe frem forhold som antas å gjøre studenter uskikket til yrket. Når saken er 
tatt opp med lærer, hviler imidlertid ansvaret for å følge opp saken videre på lærerstaben.  
 
En mulighet for håndtering av kasuistikk 4 ovenfor og lignende situasjoner er at læreren gjør 
følgende: 
  

1. Snakker med de aktuelle studenter som er bekymret og noterer situasjonene som er 
observert 

2. Snakker med den aktuelle student om forholdene 
3. Vurderer om studenten stiller seg uforstående eller har en viss kontakt med 

problematikken – eller skylder han på andre? 
4. Hører hva studenten selv mener kan gjøres med denne adferden 
5. Diskuterer saken med erfarne kolleger 
6. Lager et notat med forslag til videre oppfølging av studenten, eksempelvis at studenten 

skal undersøke/ snakke med et visst antall pasienter i lærers påsyn 
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7. Notatet sendes fakultetet til orientering 
8. Nytt notat sendes fakultetet etter gjennomført veiledningsopplegg 

 
Fakultetet bør så innkalle studenten til samtale. Deretter sendes eventuelt en tvilsmelding til 
institusjonsansvarlig etter at ovenstående er gjennomført og situasjonen vurdert av 
uavhengige personer på fakultetet.  
 
 
3.3 Fysiske problemer 
 
Forskriften nevner ingen ting om fysiske forhold som kan gjøre en uskikket eller 
vanskeliggjøre funksjonen som helsepersonell. Dette beklages i høringsuttalelser i forbindelse 
med utarbeidelsen av forskriften. Departementet er av den oppfatning at universiteter og 
høyskoler, så langt det er mulig, skal legge forholdene til rette for studenter med særlige 
behov.  Det henvises imidlertid til sak 07/08 fra Det nasjonale utdanningsmøtet for medisin 
vedrørende skikkethet og funksjonskrav, hvor det drøftes krav om praktiske ferdigheter til 
observasjon og håndgrep samt evne til kommunikasjon for medisinstudenter. Slike krav er 
imidlertid ikke vedtatt, men det kan bli aktuelt å opplyse om slike funksjonskrav i 
opptakssammenheng og eventuelt som følge av skader eller sykdommer som rammer 
studenten underveis i studiet.   
 
 
3. 4 Språkproblemer 
 
Dagens helsefaglige studieprogram kan gjennomføres i stor grad ved å lese engelsk litteratur. 
Opptakskravene i norsk har de siste årene ikke vært høyere for helsefaglige studieprogram 
enn for andre studier ved norske universiteter og høyskoler. Ved revisjon av nasjonale 
opptaksforskrifter (2000-2001) ble språkkravene redusert, dette til tross for at aspektet med 
bl.a. tidlig pasientkontakt ble fremmet av aktuelle fakultet som argument for å beholde de 
krav man tidligere hadde. Slik situasjonen er i dag er det er ikke tatt hensyn til de økede krav 
til norsk tale- og skriftmål som helsearbeidere møter: Intervju med pasienter med ulik dialekt/ 
språkbakgrunn, instruksjon om behandling, skriftlig journaldokumentasjon, informasjon 
gjennom telefonintervju med mer. En større andel av studentene vil i dag ha fremmedspråklig 
bakgrunn, og med dagens moderate krav til norskkunnskaper risikerer man at fremtidige 
helsearbeidere vanskelig kan gjøre seg forstått overfor norske pasienter, norske myndigheter 
eller snakke norsk over telefonen. En tilleggsutfordring er at vedkommendes språkvansker 
kan skape alvorlige misforståelser eller feilbehandlinger. Det er også av vesentlig betydning at 
for eksempel legen eller tannlegen kan ta opp en skikkelig sykehistorie – på norsk. Selv om 
mange av disse helsearbeiderne kan representere en ressurs for andre personer innen den 
samme språkgruppe, er det etter komiteens vurdering en forutsetning at hun eller han også 
behersker norsk meget godt.  
 
Arbeidsgruppen vil anbefale at fakultetet følger opp saken om språkkrav ved opptak, og 
undersøker om det kan være aktuelt å øke opptakskravene i norsk for helsefag på nasjonal 
basis. Alternativt kan det være aktuelt å iverksette tiltak som kan bedre språkforståelsen i 
norsk for kandidater som allerede er tatt opp. Arbeidsgruppen kjenner til at det er tilbudt kurs 
i norsk for kandidater ved helsefag ved andre utdanningsinstitusjoner, bl.a. ved Universitetet i 
Oslo.  
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Hvis en student kommer i en situasjon i studiet der språkferdigheter blir en hemmende faktor i 
pasientkommunikasjonen og videre progresjon ser arbeidsgruppen det som aktuelt at en 
særskilt skikkethetsvurdering kan komme på tale. I en slik situasjon vil forskriftens punkt b 
ville kunne anvendes: Studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å 
etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og 
samarbeidspartnere. 
 
 
3.5      Oppsummering ”Hva er skikkethet?” 
 
Skikkethetsvurdering er en kontinuerlig prosess som skal finne sted under hele studietiden – 
for alle studenter. Det er viktig å skape rammebetingelser for å gjøre skikkethetsvurderinger 
mulig: smågruppeundervisning, kliniske demonstrasjoner foretatt av to-tre studenter samtidig, 
eller langsgående undervisning med den samme lærergruppen, slik at lærerne får bedre 
kjennskap til den enkelte student. Fakultetet og studieutvalget må ha denne problematikken i 
mente ved endringer i studieplanen.  
 
Et generelt problem hva gjelder skikkethetsvurdering er at studentkullene på mange 
studieprogram er blitt så store at det ikke er mulig for den enkelte lærer å få personlig kontakt 
med alle. I tillegg er undervisningen i de enkelte kliniske fag av relativt kort varighet. Det er 
særlig viktig at lærerne som har smågruppeundervisning eller deltar i såkalt langsgående 
undervisning tar skikkethetsvurderinger med som ett av mange ledd i undervisningen og 
evaluering av studenten. 
 
Kommunikasjonskurs kan gi særlig gunstige forhold for observasjon og veiledning av 
enkeltstudenter. I tillegg ville samtalegrupper for medisinstudenter – som fungerte gjennom et 
tiår på frivillig basis – ha betydning i denne sammenheng. Disse samtalegruppene burde 
gjenopprettes og gjøres obligatorisk i samsvar med funnene fra studien som er gjennomført på 
området (se Holm, Mari et al. 2008). 
 
Ellers har fakultetet besluttet at adferdsfaget på medisinstudiet – og den undervisning som 
inngikk i dette – ikke skal opprettholdes i den form det har vært. Atferdsfag skal erstattes av 
at holdningsskapende undervisning skal inngå i alle emnebeskrivelser. Dette er et stort tap i 
den aktuelle situasjon, ettersom adferdskurset kunne fungere som en arena for observasjon av 
egen og andres adferd.  
 
Avslutningsvis vil arbeidsgruppen understreke at det er viktig å skille mellom dårlig/umoden 
oppførsel og skikkethet i lovens forstand. Dette presiseres tydelig i forskriftens § 4 der 
betegnelser som ”viser manglende vilje eller evne” (punkt a, b, h), ”viser for liten grad av 
selvinnsikt” (punkt f) og ”viser uaktsomhet eller uansvarlighet” (punkt g) er mer enn bare en 
forbigående oppførsel fra studentens side. En tydelighet i faglig oppfølging, som siden vil 
kunne ledsages av administrativ oppfølging, vil avdekke om det er tilfeller der det kan bli 
aktuelt med sanksjoner i tråd med forskriften. 
 
Det er under dette punktet også viktig å ha for øye at forskriften om skikkethetsvurdering skal 
beskytte dagens og fremtidens pasienter, og ikke studentene som rammes av loven. 
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4. Oppfølging i studieløpet  
 
Det er mange ulike forhold som regulerer helsefagstudentenes atferd, holdninger og 
fremtreden. Helt fra opptakstidspunktet er det forskrifter som trer i kraft, først ved krav om 
politiattest for helsefagutdanninger (se vedlegg). Dette kravet ble innført for våre utdanninger 
til opptaket 2007, og innebærer at politiattest må fremlegges senest ved studiestart. Attesten 
må ikke være eldre enn 3 måneder, og skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller 
domfelt for overtredelse av straffelovens ulike paragrafer. I henhold til forskrifter for 
politiattesten skal denne fornyes og fremlegges for fakultetet også når det har gått 3 år fra 
fastsatt utdanningstart.   Når det gjelder mulig utestenging og bortvisning eller utestenging 
grunnet straffbare forhold reguleres dette for øvrig av § 4-8 og § 4-9 i Lov om universiteter og 
høyskoler. Disse forholdene skiller seg fra § 4-10, som omhandler utestenging etter 
skikkethetsvurdering.  
 
Oppfølging av studentene i studiesituasjonen er regulert av de ulike reglementene for våre 
studieløp. De utfyllende reglene regulerer blant annet progresjon i studiene, fremstilling til 
eksamen/ kontinuasjonseksamen, fravær, permisjoner og fritak. Fakultetet har rutiner for å 
følge opp studenter i henhold til reglementene, og studiekonsulentene har samtaler med 
studenter som av ulike grunner trenger oppfølging i tilknytning til slike saker. Det er ofte 
forhold ved studentens øvrige livssituasjon som påvirker studiesituasjonen, og reglementene 
regulerer oppfølging av slike forhold. De kriteriene for vurdering av skikkethet som 
fremkommer av forskriftens § 4 er i liten grad kriterier som fanges opp av nevnte 
studiereglement slik de fremstår i dag.  
 
Selve studieplanene og emnebeskrivelsene legger de faglige føringene for læringsmål for 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Beskrivelsen av holdningsmål varierer mellom 
studieplanene, og på langt nær alle emner har lagt inn kriterier for dette. Holdningsmålene vil 
være spesielt aktuelle i forhold til en vurdering av skikkethet. I rundskrivet fra departementet 
om skikkethetsforskriften sies dette slik: ”Det viktigste virkemiddelet ligger i selve studiet; 
studenter kan få stryk/ikke-bestått i fag eller praksis.”  
 
Når det gjelder praktiske ferdigheter i studiene kan det være vanskelig å legge forholdene til 
rette for å lære prosedyrer som inngår i vanlige undersøkelsesmetoder og å teste om 
studentene behersker disse. Arbeidsgruppen anbefaler et større fokus på oppfølging av de 
praktiske ferdighetene for alle studieprogram ved fakultetet, både hva gjelder ferdigheter med 
hensyn til undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter. 
 
Et særskilt ansvar for oppfølging av læringsmål bør tillegges fag/blokker som det undervises i 
over lang tid, dvs. over flere semestre. Slike fag/blokker har mulighet for å føre en kontroll 
med studentenes progresjon frem mot avsluttende eksamen, og man vil der kunne fange opp 
studenter som av en eller annen grunn underpresterer.  
 
Ved odontologi- og tannpleierutdanningen ved Institutt for klinisk odontologi gjennomfører 
studentene et propedeutisk kurs som må godkjennes før studenten kan begynne å 
diagnostisere og behandle pasienter på odontologisk klinikk.  Når studenten har startet sitt 
kliniske virke har han/hun en gruppeleder for hver fagseksjon som har ansvaret for å vurdere 
studenten fortløpende. Vurderinger blir gjennomført av studentenes kunnskaper, ferdigheter 
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og holdninger. Vurderingsaspekt og eventuelle forpliktende tiltak blir så notert (se vedlegg). 
Det er inngått forpliktende avtaler mellom institutt og klinikk om når slike evalueringer skal 
foreligge og leveres seksjonsansvarlig ved institutt. En student har i følge ”Utfyllende regler 
til reglement for gradsstudenter ved UiB - Det odontologiske fakultet” (s.9) krav på advarsler 
før han/hun ikke vil få bestått klinisk vurdering. Det er de ulike fagseksjonene/blokker som 
har laget presise krav til oppmøte på obligatorisk undervisning, samt kvalitative, kvantitative 
og holdnings krav basert på faglige vurderinger. 
 
 
 
5. Oppfølging ved sykehus og klinikk – instituttenes rolle 
 
De som står studenten nærmest i den daglige oppfølgingen er ofte ansatte ved sykehus og 
klinikk. Leger/tannleger/tannpleiere og andre som er veiledere og undervisere, sykepleiere, 
klinikkansatte og renholdspersonale.   Instituttene, med sine ansatte, står studentene nære 
spesielt i forhold innen utdanningen (for eksempel ved eksamen, veiledning, godkjenning av 
obligatoriske elementer). Følgelig fremtrer de som en naturlig førstelinje for å levere 
bekymringsmeldinger.    
 
Haukeland Universitetssykehus (HUS) har sine egne instrukser for ansatte, og en 
gjennomgang av disse viser at de ikke regulerer forholdet til studenter spesielt. Instruksene for 
ansatte bør kunne brukes som bakgrunn for å melde om forhold som oppleves i kontakt med 
studenter. Når det i instruksen står omtalt at misforhold skal meldes/varsles en overordnet i 
sykehussystemet burde det innarbeides rutiner som omfatter studenter. Dersom det synes 
nødvendig i forhold til studentsaker må meldingen også bringes videre til instituttet.  Det vil 
være helt avgjørende for å få gode rutiner for oppfølging av skikkethet at sykehus-/ 
klinikkdelen av vår utdanningsvirksomhet har tette bånd til instituttene i slike saker.  
Samarbeidet mellom institutt og klinikk i odontologiske fag, slik det er skissert i forrige 
punkt, er et eksempel på rutiner som også kan fungere for andre.  
 
Arbeidsgruppen vil anbefale at det innarbeides klare rutiner i arbeidsinstrukser for alle ansatte 
i den kliniske delen av virksomheten ved Haukeland Universitetssykehus på hvordan 
studentene følges opp i forhold til vurdering av skikkethet.  
 
Det bør generelt sett være en lav terskel for alle å gå til instituttet med en bekymringsmelding 
– også medstudenter. Det må være et avklart forhold at såkalte ”bekymringsmeldinger” ikke 
nødvendigvis vil føre til videre oppfølging i forhold til forskriften om skikkethet, men at alle 
uansett har en plikt til å ha fokus på saker som ikke sømmer seg for helsefagstudenter.  
 
Det må arbeides for å senke terskelen for å levere en bekymringsmelding.  Medstudenter må 
vite at de kan melde fra til noen om saker som oppleves ubehagelig eller skremmende, selv 
om følelsen av illojalitet og svik kan være hemmende. I forhold til tidligere erfaringer er det 
ofte medstudenter som bringer sin bekymring for en aktuell student til læreren. 
Det må utøves skjønn i forhold til anonymitet og bekymringsmeldinger, og det kan generelt 
sett sies at om en ansatt mottar en bekymringsmelding fra en student så må vedkommende 
kunne ta på seg å følge opp saken og stå inne for nærmere undersøkelser.  
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6. Oppfølging og studieveiledning – fakultetets rolle 
 
Fakultetet innkaller jevnlig studenter til samtale for oppfølging av ulike studieforhold.  Her 
kommer det ofte frem at studenten har problemer, har en lidelse, egentlig ikke vil studere, har 
et dårlig forhold til gruppelærer/veileder eller av andre årsaker ikke har forventet 
studieprogresjon.   
 
For at fakultetet skal kunne ivareta sin rolle i oppfølging av skikkethetsforskriften må det 
formaliseres at instituttene melder saker til fakultetet der det synes nødvendig med bakgrunn i 
skikkethetsreglene og fakultetets utfyllende regler for de ulike studiene.  Det vil variere 
mellom studieprogrammene hvorvidt det er ett eller flere institutt som har oppfølgingen av 
studentene; for odontologi vil det være Institutt for klinisk odontologi som har hovedansvaret 
gjennom størstedelen av studiene, mens det for medisinstudiet vil være flere institutt 
involvert. Fakultetet må ta høyde for denne variasjonen når bekymringsmeldinger skal 
håndteres. 
  
Fakultetet skal ivareta koordineringen av skikkethetsoppfølging, og være den sentrale basen 
for samling og håndtering av bekymringsmeldinger og utforme tvilsmeldinger i forhold til 
universitetet sentralt.  Arbeidsgruppen ser det som naturlig at Prodekanus for undervisning må 
ha et overordnet ansvar for skikkethetsoppfølging på fakultetsnivå. I tillegg må det fastsettes 
en administrativ kontaktperson for skikkethetssaker ved fakultetet. Denne bør ha et ansvar for 
å håndtere bekymringsmeldinger/tvilsmeldinger og samtidig arbeide for å bedre muligheten 
for opplæring i skikkethet ved vårt fakultet.  
 
 
 
7. Saksgang i skikkethetsvurdering 
 
Det er viktig å understreke at alle ansatte har plikt til å ta skikkethetsvurderinger inn i sin jobb 
ved fakultetet. Medstudenter oppfordres til å gjøre lærerne oppmerksomme på problemer med 
studenter på sine kull – selv om dette er vanskelig. De mindre alvorlige avvik bør forsøkes 
behandlet innen instituttet i første omgang. Uansett bør fakultetet orienteres skriftlig om alle 
bekymringsmeldinger som er behandlet lokalt. Dette er av betydning i tilfelle det oppstår 
gjentakende bekymringsmeldinger utover studiet, slik at fakultetet har en oversikt over den 
enkelte student gjennom flere institutter (gjelder primært medisinstudiet). De mer alvorlige 
avvik – eksempelvis seksuell grenseoverskridelse i forhold til pasient, rusmisbruk i klinisk 
situasjon eller forhold som rammes av straffeloven – skal alltid meldes skriftlig til fakultetet.  
 
 
Saksgang ved vurdering av skikkethet, fra løpende til særskilt skikkethetsvurdering: 
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Vurdering: Tema/fase: Ansvarlig nivå: Behandling: 

 
 
Konkrete episoder i studiene 
tas opp i 
sykehus/klinikk/institutt 

 
Instituttet  

 
Mottak av 
bekymringsmelding.  
Saken tas opp til drøfting 
og utredes i fagmiljøet. 

Instituttet utreder/følger opp 
saken 

Instituttet  Oppfølging av 
bekymringsmelding.  
Saken håndteres på 
instituttnivå, og finner ev. 
en løsning. Kopi sendes 
fakultetet til orientering. 

Institutt oversender sak til 
fakultetet 

Fakultetet  Mottak og oppfølging av 
bekymringsmelding(er), 
ev tvilsmelding.  
 

Fakultetet utreder/følger opp 
saken 

Fakultetet Fakultetet vurderer om det 
er grunnlag for meldingen 
ift forskriften 

Fakultetet oversender sak til 
institusjonsansvarlig 
 

UiB sentralt 
(institusjonsansv) 

Institusjonsansvarlig har 
ansvar for ev utvidet 
veiledning og oppfølging 

Institusjonsansvarlig fremmer 
sak for skikkethetsnemnda 

UiB sentralt 
(skikkethets-
nemnda) 

Skikkethetsnemnda skal 
ev utrede saken 
ytterligere. Lage 
innstilling i saken. 

 
Løpende 
skikkethets- 
vurdering 

 
 
↨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Særskilt 
skikkethets- 
vurdering 

Behandling i styret/ 
institusjonens klagenemnd 
 

UiB sentralt  
(styret/ 
klagenemnd) 

Vedtak fattes. 
Ev sanksjoner/utestenging 
settes i verk 
 
 

 
 
Oppsummert vil dette være den aktuelle oppfølgingen i saker om skikkethetsvurdering: 
Instituttet vurderer alvoret i en mottatt bekymringsmelding, møter med studenten, varsleren 
og eventuelt andre som kan belyse forholdet.  De bør være innstilte på å finne en løsning. 
Dersom instituttet finner at dette er en sak som kanskje berører kriteriene i forskriftens § 4 
eller regler for studiene, skal saken sendes til fakultetet med en fyldig rapport og 
dokumentasjon. I denne fasen kan meldingen gå fra å være en bekymringsmelding internt på 
instituttet/fakultetet til å bli en tvilsmelding til institusjonsansvarlig. En tvilsmelding må 
håndteres av fakultetet i forhold til den sentralt oppnevnte institusjonsansvarlige ved UiB og 
den skikkethetsnemnda vedkommende er leder for. 
 
 
I saker der en vurdering av skikkethet blir  aktuell, skal studenten - i henhold til § 9 og 10 i 
forskriften - varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes 
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skikkethet. Studenten skal innkalles til en samtale med institusjonsansvarlig, og skal normalt 
få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning. Det kan være aktuelt å utsette praksisperioder 
til slik utvidet veiledning er avsluttet. Hvis saken videre fremmes for skikkethetsnemnda skal 
studenten varsles i god til om tidspunktet for møtet og få anledning til å legge frem sine 
synspunkter for nemnda før møtet. Fra og med dette trinnet  saksbehandlingen har studenten 
rett til å få utgifter til advokat dekket.  
 
En utestengning fra utdanningen kan ha en varighet i inntil 3 år, og i denne perioden vil 
vedkommende student stå oppført i et sentralt register ved Samordna opptak slik at plass ved 
tilsvarende utdanninger i Norge ikke er aktuelt i utestengingsperioden.  
 
 
 
8. Informasjonsrutiner om skikkethet ved fakultetet 
 
Vi har gjennom rapporten pekt på at økt fokusering på skikkethet ved fakultetet og i den 
kliniske virksomheten kan øke hele studentgruppens tilegning av god yrkesatferd. 
Arbeidsgruppen ønsker å få senket terskelen for å levere bekymringsmeldinger, og vil ha 
bedre samarbeidsrelasjoner mellom institutter/seksjoner og klinikker på dette feltet. Alle 
ansatte har et ansvar, og medstudenter likeså. Den store utfordringer blir å få ut informasjon 
og skape en kultur for å vurdere skikkethet. Hvordan skal fakultetet få til dette? 
 
1. Studentene må få god informasjon om hva skikkethetsvurdering innebærer. 
Alle nye studenter (f.o.m. høsten 2007) får informasjon om forskriften om skikkethet i 
informasjonsmateriale som blir delt ut ved studiestart. Denne informasjonen må suppleres 
med en grundig muntlig gjennomgang, og må følges opp gjennom studieløpet slik at 
bevisstheten om den gjeldende forskriften er langt fremme. Studentene må oppleve at dette er 
noe som omtales i faglige sammenhenger, og at det er noe de blir vurdert i forhold til. 
 
2. Ansatte må få god informasjon om hva skikkethetsvurdering innebærer. 
Ansatte har hittil fått lite informasjon om forskriften og hvordan oppfølgingen skal foregå. 
Ved at fakultetet bidrar med systematisk informasjon til instituttene/seksjonene/klinikkene vil 
uvitenhet og usikkerhet kunne avhjelpes. Det bør stilles klare forventninger til at den enkelte 
ansatte har et ansvar for å melde inn bekymringer om studenter.  
 
Arbeidsgruppen vil anbefale at det utarbeides en liten håndbok basert på vår rapport, og at 
denne får et format og en utforming som gjør at den kan være lett tilgjengelig for både 
studenter og ansatte ved fakultetet og samarbeidspartnere i klinikken. Håndboken bør gjøres 
tilgjengelig i elektronisk format via fakultetets nettsider og dessuten foreligge i trykket 
brosjyreformat. En tydeliggjøring av saksbehandling og saksgang i aktuelle saker er viktig. Vi 
tror også at bruk av aktuelle kasuistikker – slike som er omtalt under punkt 3 i vår rapport – 
vil kunne gi viktig hjelp til å avgrense hva skikkethetsvurdering innebærer. 
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9. Arbeidsgruppens anbefalinger 
 
Fakultetet har mange utfordringer i oppfølgingen av Forskrift om skikkethetsvurdering i 
høyere utdanning, både i forhold til den løpende og den særskilte skikkethetsvurderingen. 
Mye av oppfølgingen handler om å få alle som er involvert i utdanningsvirksomheten ved vårt 
fakultet til å rette oppmerksomheten mot det viktige aspektet som skikkethet er.    
 
Selv om det lovmessig er forankret en oppfølging av studenter som er tatt opp f.o.m. høsten 
2006 vil arbeidsgruppen anbefale at det ikke differensieres mellom studentkullene når det 
gjelder den generelle oppfølgingen av skikkethetsvurdering ved fakultetet.  
 
Arbeidsgruppen vil oppsummert sette opp følgende punkter som vi vil anbefale fakultetet å 
følge opp: 
 
 

o Få skikkethet på dagsordenen! Ledelse på alle nivå må ha fokus på skikkethet, og 
bidra til at alle ansatte og studenter utvikler en kultur for å tenke på skikkethet som en 
integrert del av studieoppfølgingen 

 
o Jobbe med forebygging ved informasjon og kunnskap om feltet/saksgang 

 
o Få til tettere oppfølging ift Haukeland Universitetssykehus og Odontologisk klinikk – 

alle ansatte på tvers av ansvarsområder i helsefagutdanningene må ta ansvar for 
oppfølging av skikkethet 

 
o Fremme atferdsfag og kommunikasjonskurs i utdanningene 

 
o Presisere holdningsmål i utdanningene 

 
o Tettere oppfølging i klinisk undervisning (gjelder primært medisinstudiet) 

 
o Utarbeide håndbok/brosjyre basert på arbeidsgruppens rapport 

 
o Utarbeide plan for informasjon 

 
o Oppnevne fakultetsansvarlig 

 
o Gi muntlig informasjon om forskriften for alle studenter 

 
o Legge ut håndbok/informasjon på internett 
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