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 Årsmelding  - skikkethet - 2016

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 58/15 Oppnevning av medlemmer i Skikkethetsnemnda 2015 – 2018
 Styresak 140/16 Retningslinje for skikkethetsvurdering ved UiB 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-140.pdf 
 Retningslinjer for skikkethetsvurdering ved UiB http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-

utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.5.-Kvalitetssikring-akkreditering-grader-med-videre/Retningslinje-for-
skikkethetsvurdering-ved-UiB 

Saken gjelder:
Skikkethetsarbeidet 2016 ved universitetet er presentert i vedlagte årsmelding. 

Ifølge § 2 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal det foregå løpende 
skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet. Skikkethetsvurderingen skal 
også inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å 
kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en 
mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske 
og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. 

Følgende utdanninger ved UiB omfattes av skikkethetsregelverket:

 Integrert lektor-utdanning/PPU
 Farmasøyt
 Klinisk ernæringsfysiolog
 Profesjonsutdanningen i medisin
 Profesjonsutdanningen i psykologi
 Profesjonsutdanningen i odontologi
 Bachelor i tannpleie
 Spesialpedagogikk
 Logopedi (2 årig master)

Universitetsdirektøren sine kommentarer
Universitetet har ikke behandlet noen skikkethetssaker på institusjonsnivå i 2016, men 
årsmeldingen viser at universitetet har økt kvaliteten på sitt arbeid med skikkethet. Det er 
derfor grunn til å tro at universitetet vil få noen slike saker i løpet av 2017.   
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Forslag til vedtak:

Styret tar årsmeldingen fra skikkethetsfeltet til orientering.  

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

08.02.2017/Helge Høvik

Vedlegg: 
Årsmelding fra skikkethetsfeltet 2016



1

Årsrapport fra skikkethetsfeltet 2016



2

Innhold

Innledning............................................................................................................................................3

Skikkethetsnemnda, institusjonssansvarlig og sekretariat..................................................................3

Informasjonsarbeid .............................................................................................................................4

Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering...........................................................................................4



3

Innledning
Ifølge § 2 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal det foregå løpende
skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studiet. Skikkethetsvurderingen skal
også inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å
kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell. En student som utgjør en
mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske
og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er hjemlet i Lov om universiteter og
høgskoler av § 4-10.

Følgende utdanninger ved UiB omfattes av skikkethetsregelverket:

 Integrert lektor-utdanning/PPU
 Farmasøyt
 Klinisk ernæringsfysiolog
 Profesjonsutdanningen i medisin
 Profesjonsutdanningen i psykologi
 Profesjonsutdanningen i odontologi
 Bachelor i tannpleie
 Spesialpedagogikk
 Logopedi (2 årig master)

Skikkethetsnemnda, institusjonssansvarlig og sekretariat
Med hjemmel i § 6 i forskriften ble følgende medlemmer oppnevnt i universitetsstyret den 28. 
mai 2015 til Skikkethetsnemnda for perioden 1.8.2015 - 31.7.2018:

 Førsteamanuensis Kariane Westrheim, Institutt for pedagogikk (leder av nemnda)
 Professor Morten Eirik Berge, Institutt for klinisk odontologi,
 Professor II Jan Henrik Rosland, Klinisk institutt 1,
 Førsteamanuensis Sissel Undheim, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og 

religionsvitenskap
 Universitetslektor Marte H. Grønsveen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske 

studier
 Førsteamanuensis Christoph Kirfel, Matematisk institutt,
 Jurist Annette Birkeland, De nasjonale forskningsetiske komiteene

I tillegg ble professor Berit Rokne, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, oppnevnt
som institusjonsansvarlig. Hun har hatt denne funksjonen fram til desember 2016, hvor hun 
fratrådte sin stilling ved UiB etter å ha blitt tilsatt som rektor ved den nye Høgskulen på 
Vestlandet.  I påvente av utnevning av ny institusjonsansvarlig, har viserektor for utdanning 
Oddrun Samdal vært konstituert institusjonsansvarlig. Det bemerkes for ordens skyld at det i 
styremøte den 27. januar 2017 ble gjort vedtak om å utnevne visedekan for utdanning Arne 
Tjølsen (MOF) og førsteamanuensis Live Eide (PSYFA) til henholdsvis institusjonsansvarlig 
og vara. 

Det har ikke vært arbeid med formelle skikkethetssaker på institusjonsnivå i 2016. Det er 
imidlertid etablert nye interne retningslinjer, som skal medvirke til en økt kvalitet i 
skikkethetsarbeidet. Det har vært avholdt flere møter mellom sentraladministrasjonen og 
fakultetene om dette arbeidet og implementering av ny retningslinje. 
Skikkethetsnemnda har ikke behandlet noen saker i 2016. Nemnda hadde imidlertid et møte 
den 30. mai 2016. Man gikk her igjennom blant annet endringer i skikkethetsforskriften, 
forslag til nye interne retningslinjer samt arbeidet fremover.
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Informasjonsarbeid
Forskriftens § 6 understreker viktigheten av å informere studentene om 
skikkethetsvurderingen og hva den innebærer. I tillegg har universitet ansvar for å informere 
tilsatte og praksisfeltet om skikkethetsvurdering.

Nasjonalt forum for skikkethetsvurdering
Det ble avholdt nasjonalt forum for skikkethetsvurdering 25. og 26. oktober 2016. UiB var 
arrangør. Det var i underkant av 150 deltakere. Undervisningsinstitusjoner fra hele landet var 
representert. Foredragsholdere var hentet fra samtlige aktører på feltet, slik som 
Kunnskapsdepartementet, felles klagenemnd, erfarne insitusjonsansvarlige osv. 

Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at konferansen opplevdes som formålstjenlig og at 
det er ønskelig med en slik samling en gang i året; det er spesielt nyttig å få tid til å diskutere 
ulike case med fagfeller og kollegaer. 

Neste års samling arrangeres i oktober 2017 i Oslo.  




