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Innledning
En Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetningene for
å kunne utøve et yrke som lærer, spesialpedagog, logoped eller helsepersonell. UiB sine
plikter på dette området er fastsatt i Universitets- og høgskoleloven med tilhørende forskrift.
Følgende utdanninger ved UiB omfattes av skikkethetsregelverket (antall studenter i
parentes):










Integrert lektor-utdanning/PPU (671)
Farmasøyt (138)
Klinisk ernæringsfysiolog (41)
Profesjonsutdanningen i medisin (1012)
Profesjonsutdanningen i psykologi (607)
Profesjonsutdanningen i odontologi (227)
Bachelor i tannpleie (82)
Spesialpedagogikk (51)
Logopedi (2-årig master) (53)

Totalt omfatter ordningen for UiB sin del 2882 studenter.
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.

Tvilsmeldinger - saksbehandling på individnivå
UiB har mottatt seks tvilsmeldinger i 2017. To saker var fra PPU, en fra lektorutdanningen,
en fra profesjonsstudiet i psykologi og to fra profesjonsstudiet i medisin. Det ble gjennomført
særskilt veiledning utløst av tvilsmeldingen for to studenter. Ingen tvilsmeldinger har ført til
sak for nemnda.
Dette viser at innsatsen på området har hatt effekt, og at nye rutiner og informasjonsarbeid ut
i organisasjonen har hatt god effekt. Det skal i alle tilfeller bemerkes at UiB tidligere år ikke
har behandlet skikkethetssaker på institusjonsnivå, og at antall saker fremdeles ikke er helt
representative. Vi antar derfor at det vil bli en økning i saker også neste år.
I tillegg har institusjonsansvarlig hatt et mindre antall telefonsamtaler med kolleger ved de
aktuelle fagmiljøene som har ønsket å diskutere saker hvor det har vært mulig tvil om
skikkethet.

Institusjonssansvarlig, skikkethetsnemnda og sekretariat
Institusjonsansvarlig ved UiB er professor Arne Tjølsen ved Det medisinske fakultet. Vara er
Førsteamanuensis Liv Eide ved Det psykologiske fakultet. Sekretariatsfunksjonen er lagt til
Universitetsdirektørens kontor.
Hovedoppgaven til institusjonsansvarlig er behandling av tvilsmeldinger før behandling i
skikkethetsnemnda, det vil si vurdere nye tvilsmeldinger, gjennomføre vurderingssamtaler,
samt sørge for at studenter som trenger det mottar utvidet oppfølging og veiledning.
Institusjonsansvarlig fremmer saken for skikkethetsnemnda dersom studenten på tross av
slik veiledning fortsatt vurderes som uskikket for yrket.
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Det er opprettet en ressursgruppe for skikkethetsarbeidet. Den består av
institusjonsansvarlig Arne Tjølsen, vara Liv Eide, leder av skikkethetsnemnda Kariane T.
Westrheim, Frode Randal, Ørjan Leren, Helge G. Høvik, Magnus Wiig og Per Gunnar
Hillesøy. Gruppen har hatt flere møter i 2017 deriblant et arbeidsseminar med Kari Kildahl
(institusjonsansvarlig ved Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet). Formålet med
samlingene er å koordinere og forbedre universitets skikkethetsarbeid.
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

Det har ikke vært avholdt møter i nemnda i 2017. Det har sin bakgrunn i at det ikke har vært
fremmet saker for nemndsbehandling.

Informasjons- og kvalitetshevingsarbeid
Forskriften 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. Det vært jobbet med dette på forskjellige fronter igjennom året 2017,
og institusjonsansvarlig og ressursgruppen har i tillegg jobbet med å systematisere
arbeidsrutinene på feltet.
Dette arbeidet oppsummeres som følger:










Etablert ressursgruppe for skikkethet (se over)
Utarbeidet skjema for tvilsmelding, tilgjengelig via våre nettsider. Skjemaet er ikke
full-elektronisk ennå, men dette er for tiden under vurdering.
Oppdaterte felles nettsider for skikkethetsarbeidet ved UiB
Informasjon til utdanningsprogrammene gjennom Det psykologiske og Det
medisinske fakultet
Utarbeidelse av standardisert PowerPoint-presentasjon til bruk i informasjonsarbeidet
overfor studenter og stab
Planlegging av seminar om skikkethet ved UiB for utvalgte grupper
Avtalt presentasjon av skikkethetsarbeidet i Utdanningsutvalget
Institusjonsansvarlig har deltatt i møter med studieadministrativ stab ved Det
medisinske fakultet, og har vært invitert til samlinger med undervisere ved to
institutter.
Skikkethetsansvarlig og jurister fra Universitetsdirektørens kontor deltok på Nasjonal
skikkethetskonferanse høsten 2017, sammen med flere medarbeidere fra både Det
medisinske- og Det psykologiske fakultet.
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