
Irene Tveiterås Øvestad, 
Avdeling for Patologi 
Stavanger Universitetssjukehus 

} PhD med eller uten PhD stipendiat 

} Søke PhD stipendiat for spesifikke prosjekt som 
utlyses av universitetene 

} Søke midler til å dekke et PhD stipendiat til en bestemt 
kandidat i et spesifikt prosjekt 

} Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig 
arbeid og skal kunne publiseres som en del av fagets 
vitenskapelige litteratur. 

} Mye arbeid som belønnes med enorm faglig utvikling 



} Bioingeniørutdanning som bachelorgrad 

} Videreutdanning bør legges på masternivå 

} Det er en del bioingeniører i Norge med 
doktorgrad og enda flere med mastergrad 

} Disse arbeider både innen medisinske 
laboratorier, utdanning og forskning.  

 

 

 

} 1982 ansatt på Lab. for medisinsk biokjemi 

} 1998: PCR kurs på HiO – teori og praksis 

} Flere inspirerende forelesere 

} Fascinert av faget molekylærbiologi  

} 1999: Kurs i «Nukleinsyrenes struktur og 
funksjon» ved Molekylærbiologisk institutt på 
UiB 

} I 2001 bioingeniørstilling på Avdeling for 
Patologi 

 

 

 



} I dag USN – Universitetet i Sørøst Norge 

} Høsten 2003 oppstart Masterstudium for 
offentlig godkjente bioingeniører  

} Elin Kure ansatt i professorat ved HiT hadde 
ansvar for studiet 

} Bioingeniører i alle aldre grep sjansen til å 
skaffe seg videreutdannelse 

 

} Masteroppgave på Avd. for Patologi 

} Inspirerende å jobbe med forskning 

} Etter bestått eksamen i 2005 stilling som 
Molekylærbiolog 

} Ansvar for molekylærbiologiske analyser i 
rutinen 

} Spennende med nye analyser 

 

 



} 2008 - opptatt i doktorgradsprogrammet ved 
Medisinsk/Odontologisk fakultet på UiB  

} Uten PhD stipendiat 

} Mye ubetalt overtidsarbeid 

} Jeg måtte ofte utfordre meg selv, men tanken om 
å gi opp var aldri der 

} 2011- disputerte med oppgaven «Evaluation of 
methods for detection of persistent and 
regressive CIN2-3 lesions» 

} Masterstudenter med fagfelt biologi og 
naturvitenskap utdannes til arbeidsledighet 

} Studenter med bachelorgrad fra universitet tar 
bioingeniørutdannelse for å sikre seg  jobb 

} Diagnostikk og oppfølging med behandling av 
kreftpasienter krever molekylærbiologisk 
kompetanse 

} Dårlig økonomi i sykehusene medfører at man 
ikke har råd til å ansette nødvendig personell  




