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Saken gjelder: 
 

Universitetsstyret er fortløpende orientert om universitetets håndtering av koronapandemien. 
En rekke endringer og tilpasninger er gjennomført i tråd med nasjonale og lokale 
myndigheters smitteverntiltak.  

Den 2.februar innførte regjeringen vesentlige lettelser i smitteverntiltakene. Universitetets 
ansatte og studenter kunne igjen vende tilbake til en mer normal arbeidshverdag på campus. 
Den 11.februar ble det innført ytterligere lettelser med fjerning av enmetersregelen og krav 
om bruk av munnbind. I saken redegjøres det for universitetets oppfølging av endringer i 
tiltak.  
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Styret tar sak om Universitetets arbeid med beredskap i forbindelse med 
koronaviruspandemien til orientering. 
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Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med 
koronaviruspandemien (COVID-19). 
 
Bakgrunn 
UiB har gjennomført en rekke tiltak og tilpasninger gjennom hele pandemien for å 
opprettholde den faglige virksomheten i tråd med forsvarlig smittevern. En effektiv 
beredskapsorganisasjon og tett samarbeid med studentene, fakultetene, og tillitsvalgte har 
vært avgjørende for å håndtere situasjonen. I saken gis det status for oppfølging av 
nasjonale og lokale tiltak som på nytt ble innført fra desember 2021.  
 
Nasjonale og lokale tiltak 
Som følge av ny smitteøkning og særlig spredningen av omikron virus innførte regjeringen 
tiltak i desember for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenestene og forsinke 
smittespredningen. Institusjonene skulle likevel ikke begrense tilgangen til campus mer enn 
nødvendig. Det ble fastsatt en midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert 
av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19. Forskriften ble forlenget fram til 
1.juli 2022. UiB fulgte opp tiltakene. En-metersregelen ble gjeninnført og ansatte som hadde 
oppgaver som ikke krevde tilstedeværelse arbeidet hjemmefra. Det var antallsbegrensninger 
i undervisningsrom og for arrangementer. Fakultetene startet forberedelser av en 
semesterstart med mer innslag av digital undervisning og undervisning i mindre. Universitetet 
la stor vekt på å bruke handlingsrommet de nye retningslinjene ga for å sikre både et godt 
læringsmiljø og ivareta psykisk helse.  
 
Den 2.februar innførte regjeringen lettelser i tiltakene:   
 

• 1-metersregelen i undervisning for universiteter og høyskoler ble fjernet. Høyskoler, 
universiteter og fagskoler ble anbefalt å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved 
undervisning. UiB ba fakultetene gå over til ordinær undervisning i alle fag.  

  
• Det var ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Regjeringen 

anbefalte at arbeidsgivere selv vurderte hvor mye hjemmekontor som er riktig på den 
enkelte arbeidsplass. Ved UiB vil avtaler om bruk av hjemmekontor avtales mellom 
leder og ansatt. Som følge av stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær var 
bruk av digitale møter og hjemmekontor fortsatt aktuelle virkemidler for å sikre 
kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.  

  
• Det var ikke lenger antallsbegrensning på arrangementer innendørs. På arrangement 

med faste, tilviste plasser ble avstandskravet fjernet. Arrangører la til rette for at det 
var mulig å holde avstand i arrangementsområdet.  

  
Statsråden kalte inn sektoren til møte om oppfølging av tiltakene, og det ble særlig presisert 
at institusjonene kunne vende tilbake til et fysisk undervisningstilbud. Det ble sendt ut 
tekstvarsel til studenter og ansatte om endringene i tiltak.   
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Den 10.februar fjernet regjeringen de aller fleste koronatiltakene med umiddelbar virkning. 
UiB vendte tilbake til en normalsituasjon på campus der enmetersregelen er fjernet i alle 
sammenhenger, og det var ikke lenger krav til bruk av munnbind. UiB minnet ansatte og 
studenter om de generelle smittevernrådene som gjelder for befolkningen og hvordan smitte 
og sykdom skal håndteres.   
 
Med risiko for høyt sykefravær i perioden ble alle ledere og enheter anmodet om å ha planer 
som sikrer god driftskontinuitet i alle deler av virksomheten. 
 
 
Utdanning 
Alle fakultetene legger til fysisk undervisning, og planlagte fysiske eksamener vil 
gjennomføres som normalt. Romkabalene er allerede lagt med hensyn til fysisk undervisning 
så det er enkelt å legge om til bruk av full kapasitet i lokalene. Alle antallsbegrensninger i 
undervisningsarealer og lesesaler er fjernet. Studenter som er syke og ikke kan møte på 
campus får tilbud om digitale løsninger. De nasjonale lettelsene er svært viktige for å ivareta 
studentenes læringsmiljø med gode arenaer for faglige og sosial utveksling. Manglende 
sosial kontakt med medstudenter har som kjent gjort studiehverdagen krevende for mange 
studenter under pandemien.  
 
Medio februar er de fleste innkommende utvekslingsstudenter fysisk på plass i Bergen, og 
med lettelsene i innreiserestriksjoner er det enklere for studentene å påbegynne studiene. 
Det er fortsatt 470 innkommende utvekslingsstudenter registrert i vårsemesteret, med unntak 
av 35 studenter som ikke ser ut til å komme. I tillegg er det registrert i underkant av 60 
internasjonale gjester og trainéer med forventet oppstart i løpet av våren. Det er 387 
studenter som er registrert med at de påbegynner et utvekslingsopphold i utlandet dette 
semesteret. Interessen for utvekslingsopphold i utlandet er fortsatt stor, og vi registrerer nå et 
økende antall studenter som ønsker å reise på utveksling høsten 2022. 
 
I samarbeid med Bergen kommune videreføres distribusjon av hurtigtester til studenter og 
ansatte på tre lokasjoner på campus. Det samme gjelder tilbud om popup vaksinering som 
har vært gjennomført i flere omganger med godt besøk.  
 
Forskning og oppfølging av stipendiater  
UiB fortsetter å følge forskningsvirksomheten tett. Det vurderes fortløpende hvordan man 
kan støtte forskerne slik at forskningen ikke blir ytterligere skadelidende. Det er særlig 
bekymring på hvilke konsekvenser forskningen kan få i et langsiktig perspektiv.  
Fakultetene oppgir fortsatt at den store omleggingen til digital undervisning har vært 
krevende og uforutsigbar, og at undervisningen har tatt tid fra forskningsaktiviteten.  
Flere store prosjekter har hatt forsinkelser i leveranser eller blitt kansellert, og dette har gitt 
både faglige og finansielle implikasjoner.  
 
Det har vært en nedgang på 3% i søknader til Forskningsrådet fra 2021 til 2022. Den samme 
tendensen var det i søknadsutviklingen fra 2020 til 2021. Dette er særlig knyttet til større 
prosjekter med flere partnere.  
 
Fakultetene rapporterer at de har hatt stor nytte av de sentrale midlene som ble tildelt i 2021 
for å avdempe de ulempene som pandemien har ført til for forskningsaktiviteten. Midlene har 
blitt brukt til ulike tiltak som frikjøp, søknadsstøtte o.l. Det er også satt av sentrale midler i 
2022 til bruk for fakultetene for å støtte opp under forskningsaktiviteten.   
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/#tocNode_1
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Noen fakulteter melder om økt optimisme i fagmiljøene nå som restriksjonene er endret, og 
at forskerne har begynt å planlegge fysiske aktiviteter, reiser, invitasjoner til utenlandske 
forskere mm. Det oppgis også økt søknadsaktivitet til smådriftsmidler som Meltzerfondet og 
Bergen Universitetsfond, og at flere søker om reisestøtte og støtte til utenlandsopphold. 
Andre oppgir at det er sendt færre søknader om driftsmidler fra Meltzerfondet og Bergen 
Universitetsfond enn normalt, og at en del fortsatt er forsiktige med å legge planer om 
konferanser og reiser før den internasjonale situasjonen er noe mer forutsigbar.  
 
Forskerutdanning 
Antall disputaser har holdt et høyt nivå både i 2020 og i 2021 og tyder på at pandemien i 
mindre grad har rammet kandidater som har vært i slutten av ph.d. perioden. Det er imidlertid 
stor grunn til å være bekymret for de senere kullene, som under korona-perioden har vært i 
en tidlig fase av ph.d.-løpet sitt. UiB er fortsatt bekymret for de langvarige konsekvensene 
som pandemien kan ha for de yngre forskerne.  
 
Styret er forelagt oppdateringer om status i arbeidet med forlengelse av ansettelsesperioder 
for stipendiater. I styresak 130/21 ble status for alle fakulteter gjennomgått. I styremøtet 2. 
februar ble det i sak 4/22 gitt en egen omtale av oppfølgingen ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet, som er de to fakultetene med flest 
stipendiater. Etter styremøtet i februar har universitetsledelsen hatt nye møter med de to 
fakultetene. Begge fakultetene er tydelige på at vedtaket om forlengelser er fulgt opp iht. 
intensjonen, og at de stipendiatene som har krav på og ønske om det, får forlengelse. 
 
Det medisinske fakultet har ikke flere forlengelser til behandling, og har utarbeidet en 
oppdatert liste over koronarelaterte forlengelser som viser at 112 stipendiater har fått 
forlengelse i 2020 og 2021. Fakultetet tar forbehold om at ikke alle stipendiater som har 
sluttet og/eller vært ute av stillingen er med på listen. Fakultetet har informert om muligheten 
for forlengelse i flere runder – både direkte til stipendiatene i Mitt UiB (på norsk og engelsk), 
og gjennom Ephorte til instituttene for videreformidling til veiledere og 
forskningsgruppeledere. Fakultetet påpeker at mange av stipendiatene ikke har vært 
interessert i forlengelse. Det er vanlig at fakultetets stipendiater har opphold og/eller redusert 
stilling underveis på grunn av klinisk arbeid, og også at mange avslutter stipendiatperioden 
tidlig. I 2021 hadde fakultetet 92 disputaser.  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fortsatt sitt arbeid med effektuering av 
forlengelser slik det ble gjort rede for i styresaken i februar. Fakultetet har i hovedsak 
informert om muligheten for forlengelse gjennom instituttene, og har blant annet tilrettelagt e-
poster som instituttene har videreformidlet. Også ved dette fakultetet har mange stipendiater 
gitt uttrykk for at de ikke har behov for forlengelse. Disse har fått melding om at de likevel 
kan be om det – nå eller senere. Fakultetet understreker at alle som skal ha forlengelse vil få 
det, og ønsker tilbakemelding dersom enkeltpersoner opplever å ikke ha fått de 
forlengelsene de skal ha. 
 
Universitetsdirektørens kommentarer 
Universitetet har konsekvent fulgt nasjonale og lokale myndigheters tiltak og anbefalinger 
gjennom koronapandemien. Et overordnet mål har vært å sikre den faglige virksomheten så 
gode rammer som mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak, og holde en så åpen campus 
som mulig. Det har vært stort fokus på å dempe ulemper og begrensninger i ansatte og 
studentenes arbeidshverdag.  
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Det er svært gledelig at vi nå er tilbake til en mer normal hverdag der studenter og ansatte 
kan bruke campus til beste for studie- og arbeidshverdagen. Spesielt er det fokus på at 
studentene tar i bruk faglige og sosiale møteplasser som er viktige forutsetninger for trivsel 
og læring.  
 
Med høyt smittetrykk er det økt sykefravær og enhetenes planer for driftskontinuitet som er 
viktig for å sikre rammene for den faglige virksomheten. Hjemmekontor som hovedanbefaling 
er ikke lenger gjeldende, men det er fortsatt et viktig virkemiddel i situasjoner med mistanke 
om sykdom eller for å begrense sårbarhet i kritiske funksjoner. UiB vil finne gode tilpasninger 
for å kunne ivareta den faglige virksomheten i hverdag der pandemien fortsatt pågår.  
 
Langtidseffektene av pandemien er fortsatt usikre. Det internasjonale samarbeidet har vært 
svekket og det er ikke full oversikt over alle konsekvensene for forskningsvirksomheten. 
Undersøkelser blant studentene viser at studiehverdagen har vært krevende for mange og 
de langsiktige effektene av dette er foreløpig ukjent. UiB vil ha en særlig oppmerksomhet på 
disse forholdene og vil følge den faglige virksomheten tett for å kunne sette inn tiltak.   
 
 
25.02.2022/Tore Tungodden/Kari Fuglseth/ Sonja Dyrkorn/Christen Soleim/Benedicte 
Løseth/ Olaf Gundersen 
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