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REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 

 

Onsdag 10.03.21, kl. 14.00-15.30 

Sted: Digitalt møterom 

Til stede: Marit Øilo (leder), Petur Juliusson, Elisabeth Wik, Camilla Krakstad, Magnus 

Vollset, Anne Berit Guttormsen, Ester Kringeland, Ulrikke Hugaas  

Fra administrasjonen: Torunn Olsnes, Marianne Stien, Jorunn Hvalby, Havjin Jacob 

(sekretær) 

 

Sak 8/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Sak 9/21 Godkjenning av referat fra 03.02.2021 

Godkjent. Elisabeth kommenterte saken om oppfølging av rapport etter 

forskerskoleevaluering, og foreslo endring av formuleringen om deltakelse 

og påmelding av masterstudenter i forskerskolene. 

Sak 10/21 Fremdriftsrapportering 2020 – samlerapporter fra instituttene 

Generelt er det en god oversikt over rapporteringen fra instituttene. Noe å 
legge merke til er at det 12 kandidater rapporterer om at de planlegger 
monografier, noe som er langt flere enn forventet fra det medisinske 
fakultet. De kandidatene det gjelder er fra IGS og IBM. I forbindelse med 
formidlingspoeng er det veldig mange som melder at de ikke har 
internasjonale bidrag. Det ble diskutert at korona har spilt inn her, men 
kandidater bør uansett oppfordres til å delta selv om det er digitalt.  

Tar til etterretning:  

- IGS var det eneste instituttet som har hatt seminar hvor de har 
snakket om mental helse under korona. Dette er noe som kan 
anbefales til de andre instituttene også. 

- K2 melder at informasjonsflyten fra UiB sentralt «alle stipendiater får 
6 måneder forlengelse» og fakultetet ikke har vært optimalt, spesielt 
for kandidater med andre finansieringskilde enn UiB. Informasjonen 
bør komme tydelig frem om at det er individuell vurdering på 
fakultetsnivå.  
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- Mange som også melder at de ikke er knyttet til en forskerskole. Det 
fins veldig mange forskerskole og instituttene bør jobbe mer for å 
skape den tilhørighetene for kandidatene i sine forskerskoler.  

Sak 11/21 Spesialistgodkjenning nevrologisk fysioterapi (fra Norges 

fysioterapiforbund) 

Programutvalget diskuterte at den fremstilte spesialistgodkjenningen er 
mindre omfattende enn de andre medisinske og odontologiske 
spesialistgodkjenninger. Det ble også diskutert om denne saken skulle 
spesialbehandles eller om retningslinjene skulle endres for å sikre 
likbehandling av kandidater.  

Programutvalget vedtok følgende:  

1) Den fremstilte spesialistgodkjenningen i nevrologisk fysioterapi fra 
Norges fysioterapiforbund godkjennes med 3 studiepoeng.  

2) Retningslinjene for spesialistgodkjenningen justeres med følgende 
formulering: «Alle spesialister basert på en mastergrad kan få 
godkjenning, og poengtelling justeres i omfang av spesialiteten».  

Sak 12/21 Årsmelding Forskerlinjen 

Tatt til orientering. 

Sak 13/21 

 

 

 

Vedtak 

Justering av programbeskrivelse 

Prodekan kommenterte at i avsnitt 2.6 særordninger for tidligere 
forskerlinjestudenter er bare medisinstudenter omtalt, men dette må også 
gjelde tannlegestudenter.  

Programutvalget vedtok følgende:  

1) Programutvalg for forskerutdanning vedtar den justert 
programbeskrivelse for ph.d.-programmet med de endringene som 
fremkom i møtet.  

Sak 14/21 

 

 

 

 

Vedtak 

Godkjenning av Neuro-SysMed Forskerskole i translasjonell 
nevrovitenskap 
Programutvalget stiller ikke noe spørsmål til opprettelse av denne 
forskerskolen, men diskuterte om det er behov for så mange forskerskoler 
med tanke på de økonomiske konsekvensene. I tillegg er det noen 
forskerskoler som bare har 5 kandidater, om det også bør stilles krav til 
deltakelse.  

Programutvalget vedtok følgende:  

1) Programutvalget godkjenner opprettelsen av ny forskerskole i 
translasjonell nevrovitenskap slik den foreligger.  
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2) Programutvalget løfter denne saken opp til fakultetet for å gå 
gjennom alle forskerskolene. Det bør stilles krav til antall deltakere, 
og finansieringen bør være behovsjustert.   

Sak 15/21 

 

 

 

Vedtak 

Godkjenning av emne – Kliniske studier 

Elisabeth oppklarte i at dette emnet ikke er et GCP kurs, og at bare noen 
timer av dette kurset omhandler GCP. Programutvalget diskuterte 
studiepoeng, i forhold til omfanget av kurset og vurderingsformen. 
Studiepoeng reduksjon mellom dette kurset og GCP901 ble tatt stilling til.  

Programutvalget vedtok følgende:  

1) Programutvalget godkjenner ikke opprettelsen av emnet i 
nåværende form. Antallet studiepoeng samsvarer ikke med 
retningslinjene om at 25-30 timers arbeid skal gi ett studiepoeng.  

Forslag til revidering:  

• Konkret arbeidskrav – vurderingsform.  

• Ha en dag mellom de tre sammenhengende dagene for å gi 
kandidatene tid til å lese planlagt pensum.  

• Redusere studiepoeng.  

• Det må komme frem av kursbeskrivelsen at det ikke kan gis fullt 
studiepoeng i dette kurset hvis kandidaten har tatt GCP901.  

Sak 16/21 

 

 

 

Vedtak 

Godkjenning av emne – Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig 
forskning 

Det er et bra kurs som går på brukermedvirkning i medisinsk helsefaglig 
forskning. Innlederne skal ikke være med i emnebeskrivelsen, ettersom det 
kan bli endret fra år til år, og det vil praktisk være utfordrende å endre 
emnebeskrivelsen hvert år.  
Programutvalget vedtok følgende:  

1) Programutvalget godkjenner opprettelsen av emnet 
«Brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning» med de 
innsigelsene som kom frem i møtet.   

Sak 17/21 Ekstra møte  

Neste møtet blir 28.04.2021.  

Sak 18/21 ORIENTERINGSSAKER 

Prodekan informerte om at orienteringssaker skulle leses på egenhånd 
ettersom møtet gikk over planlagt tid.   

 Eventuelt 

Marit Øilo (s.)      Havjin Jacob. (s.) 


