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Frå "Kompetanse- og karriereutvikling for tekniske stillinger»

• «De tekniske stillingene er nøkkelfunksjoner for å 
understøtte utdanning og forskning ved fakultetet.»

• «Teknikerne representerer også en kontinuitet i fag og 
forskningsgrupper som ellers preges av midlertidighet.»

• Også viktige bidrag innan formidling og innovasjon.

• Teknisk kompetanse er viktig for at institutta skal kunne 
levere godt på det samla samfunnsoppdraget vårt!



Teknisk kompetanse – viktig for utdanningsoppdraget

• Teknisk kompetanse er viktig læringsmål for våre studentar
– Vi utdannar m.a. kandidatar for tekniske stillingar, f.eks. 

på analyselaboratorium
– Vi utdannar for stillingskategoriar kor godt kjennskap til 

tekniske problemstillingar er viktig
– God forståelse av måleprinsipp, samt samanheng mellom 

tekniske parametrar og datakvalitet



BSc Kjemi: utdrag av Læringsutbyte

• Planlegge og utføre praktisk laboratoriearbeid inkludert 
instrumentering.

• Handtere kjemiske stoff på ein trygg måte (..) 
risikovurdering 

• Syntetisere (..) stoff.
• Bruke analytiske teknikkar til å identifisere og 

kvantifisere.
• Undersøke kjemiske eigenskapar til eit gitt system (..)

Undervisning: Laboratoriekurs, BSc- og MSc-prosjekt



Ingeniør på laboratoriekurs
• Labkurs er Lagarbeid!
• Vitsk. / Ingeniør / Stip.
• Rolleavklaring

– realkompetanse
• Kontinuitetsberar
• Rollemodell: Utdannar både stip. 

og stud.
• Teknisk utstyr: vedlikehald, drift, 

instruksjon, feilsøking, ..



Teknisk stab på Kjemisk
• På MN: Talet på teknisk tilsette har auka med 3 stillingar pr 

år dei siste 10 åra, til ca 130 årsverk i  2018
• På KI: ca (kun) 12 tekniske årsverk, stabilt 

– Ca 2 årsverk HMS, lager, innkjøp, verkstad ++
– Ca 10 årsverk som alle har undervisning og 

instrumentansvar
– 5 årsverk med hovudvekt på laboratoriekurs
– 5 årsverk med hovudvekt på instrumentlaboratorium
– Varierande grad av deltaking i forskargrupper



KI @UiO vs KI @ UiB
• KI @ UiO: Tekn / Fast vit. ~ 25 / 31

– Elektronikklaboratorium, Glassblåserverkstad, 
Instrumentverkstad, Lokal-IT: ca 8,5 årsverk

– Korrigert forhaldstal Tekn / Fast vit. ~ 16,5/31

• KI @ UiB: Vi må kjøpe verkstadstenester internt (IT-
avd.) eller eksternt.
– Tekn / Fast vit. ~ 12 / 26



Teknisk kompetanse - kvifor viktig?

• Disiplinane våre er i stor grad drivne av teknologiske 
nyvinningar

• Teknisk kompetanse er viktig læringsmål for våre studentar
• Teknisk infrastruktur er med å definere kva 

forskningsspørsmål vi kan stille, og kva utfordringar vi kan 
svare på



Forskinga krev topp instrumentering
- og topp kompetanse

MetX-NOR



Teknisk kompetanse – viktig for forskingsoppdraget
• Avansert instrumentering definerer forskningsfronten
• Anskaffelse av tung instrumentering krev topp teknisk 

kompetanse
– God kjennskap til state-of-the-art
– Rett tekniske spesifikasjonar - Rett anbud - Rett innkjøp
– Tett dialog ved installasjon, oppstart

• Tung instrumentering krev tung teknisk kompetanse
– Drift og vedlikehald
– Generell og spissa opplæring, Regime for bruk 
– Metodeutvikling
– Driftsinntekter - Oppdragsforskning



Instrumentansvar – oppgåve for 
teknisk eller vitskapleg personale?
• Forskingsspørsmål pressar instrument og metode 
• Det meste av forskinga brukar instrumenta med 

etablerte protokollar
• Metodeutvikling kan vere forsking
• Instrumentutvikling er ofte forsking
• Kven har kompetansen som trengs?



På Kjemisk lever begge modellar side ved side
• Dei store instrumentlaboratoria

– Massespektrometri, vibrasjonsspektroskopi, 
kromatografi: Teknisk lab.-ansvarleg

– Röntgendiffraksjon, NMR/NNP: Vitskapleg lab.-
ansvarleg

• Enklare instrument/utstyr



Framover, teknisk sett
• Rask teknologisk utvikling
• Robotisering: eksempel frå kjemisk syntese



Kjemisk syntese - Kunsten å lage nye 
molekyler

HT-SynCat

Presenter
Presentation Notes
Ingrediensene i de fleste moderne produkter, fremstilles av kjemikere. Organisk syntese er et praktisk håndverk der kunnskap om hvordan molekyler kan settes sammen danner grunnlag for fremstilling av for eksempel de aktive ingrediensene i medisiner. For utvikling av nye medisiner, spiller kjemikere en viktig rolle sammen med medisinere, farmasøyter, biologer, biokjemikere i tillegg til andre eksperter.



Framover, teknisk sett
• Rask teknologisk utvikling
• Robotisering
• Rask kostnadsvekst – hard prioritering mellom innom-hus 

instrumentering og kjøp av ekstern instrumenttid
• Sal av instrumenttid og analysar, bl.a. for refinansiering
• Innovasjon blir ei viktigare oppgåve for teknisk stab
• Undersøke potensiale for samarbeid mellom institutt for samdrift 

av instrument
• Teknisk spiss-kompetanse viktig konkurransefaktor
• Evna til å utvikle denne kompetansen i teknisk stab er ein viktig 

konkurransefaktor



MN: Kompetanse- og karriereutvikling for 

tekniske stillinger - Policy og tiltaksplan

• Kompetanseutvikling skal imøtekomme fakultets
strategiske handlingsplan, samt faglig og teknologisk 
utvikling. Det er behov for kontinuerlig utvikling og 
oppdatering av kompetanse innen relevante 
fagområder ved MN. 

• Kompetanseutvikling vil redusere sårbarhet, ivareta 
organisasjonskompetanse, og sørge for mer effektiv 
bruk av ressurser.

• Karriereutvikling



Godt samspel mellom tilsette i ulike 

stillingskategoriar er ein føresetnad for at vi skal 

nå måla våre framover 
• Teknisk gruppe spenner 

svært breitt i  
arbeidsoppgåver

• Teknisk tilsette utmerkar
seg med å vere
ansvarsbeviste, 
sjølvgåande og 
løysingsorienterte!
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