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Hvem skal undervise 
bioingeniørstudenter?

6 JUNE, 2016

Hva kjennetegner profesjoner

 Autonomi (profesjonen er selvregulerende og 
selvkontrollerende)

 Altruistisk perspektiv (Tjenesten ytes til fellesskapets beste)

 Etisk kodeks/yrkesetikk

 Et unikt kunnskapsgrunnlag/spesialisert kunnskap 
(kjernekompetanse)

 Akademisk utdanning

 Eget forskningsgrunnlag

 Felles identitet og bygging av subkultur
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Profesjonsutdanning vs fagstudier

 All utdanning skal kvalifisere til yrkeslivet, men 
profesjonsutdanning er yrkesrettet på en helt annen måte 
enn fagutdanninger ved universitetene

 Mens fagstudiene/disiplinstudiene er basert på kognitive 
avgrensinger av fagfeltene er profesjonsstudiene avgrenset 
med utgangspunkt i hva som har relevans for den 
profesjonelle yrkesutøvelsene

6 JUNE, 2016

Lov om universiteter og høyskoler

§ 1-2.Lovens virkeområde - universiteter og høyskoler

(1) Loven gjelder for universiteter og høyskoler som gir utdanningstilbud 
akkreditert etter denne lov eller som har oppnådd akkreditering, jf. § 3-1, som 

a) universitet, 

b) vitenskapelig høyskole eller 

c) høyskole. 

(2) Hvilken kategori den enkelte institusjon tilhører avgjøres av Kongen på 
grunnlag av en faglig vurdering fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT). 
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Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 
høyere utdanning

5-4.Krav til ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings-
og utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder. De ansatte skal ha en 
relevant kompetanseprofil.

MEN:

Det stilles også krav til antall antallet ansatte med professorkonferanse og 
førstkompetanse. Kravene er spesifisert for tre nivåer.Behovet for slik 
kompetanse vil være høyere i et universitet enn en høgskole

6 JUNE, 2016

Stillingskoder brukt til undervisning og 
forskning

– 1007 Høgskolelærer/øvingslærer 

– 1008 Høgskolelektor 

– 1198 Førstelektor 

– 1011 Førsteamanuensis 

– 1012 Høgskoledosent 

– 1013 Professor 

Teknisk/administrative stillinger som også brukes til undervisning og 
forskning

– 1084/5 Avdelingsingeniør

– 1087 Overingeniør

– 1181 Senioringeniør 
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Curt Rice, rektor ved HioA:

– «Alle som ansettes i faglige stillinger på Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) skal som hovedregel ha doktorgrad, og hvis den mangler må de 
gå inn i et forpliktende løp for å skaffe seg den ettertraktede 
førstekompetansen.»

– Khrono Mandag, 22. februar 2016

–

6 JUNE, 2016

HiOA: stillingsannonser - kvalifikasjonskrav

– Medisinsk mikrobiologi 2015:

Relevant høgere utdanning på ph.d.-nivå

Bioingeniørutdanning eller annen relevant utdanning

Erfaring fra medisinsk laboratoriearbeid, fortrinnsvis fra 
mikrobiologiske sykehus-laboratorier

Erfaring fra undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå

Gode språklige ferdigheter både i norsk og engelsk

– Transfusjonsmedisin 2016

Bachelorgrad innen bioingeniørfag

Relevant mastergrad

Erfaring fra arbeid på blodbank
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UiT: stillingsannonser - kvalifikasjonskrav

– Universitetslektor/førstelektor i medisinsk mikrobiologi og laboratorieteknologi 2014

Offentlig autorisasjon som bioingeniør

Relevant praksis fra medisinske laboratorier innen fagområdet 
mikrobiologi og virologi

Pedagogisk utdanning eller praksis(ønskelig)

– Universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis i medisinsk biokjemi 2015

Offentlig autorisasjon som bioingeniør

God relevant praksis (minimum 2 år) fra medisinske laboratorier innen 
fagområdet

Søkeren må beherske norsk språk godt, skriftlig og muntlig.

Søkeren må kunne dokumentere pedagogiske kompetanse 

6 JUNE, 2016

UiA: stillingsannonser - kvalifikasjonskrav

– overingeniør/ avdelingsingeniør. 2015 Stillingen skal bidra til at 
laboratorieaktiviteten i bioingeniørfag (undervisning og forskning) kan 
gjennomføres på en tilfredsstillende og sikker måte

Stillingen krever autorisasjon som bioingeniør.

Erfaring fra medisinsk laboratorievirksomhet og teknologi er ønskelig. 
Søkeren må ha tilfredsstillende IKT kompetanse.
Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Gode 
engelskkunnskaper er en fordel. Det stilles krav til muntlig og skriftlig 
fremstillingsevne
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Hials: stillingsannonser - kvalifikasjonskrav

– Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Medisinsk mikrobiologi 2015

 Bioingeniør eller tilsvarende med relevant høyere grad/PhD innen 
fagområdet medisinsk mikrobiologi

 Erfaring fra laboratoriearbeid innen medisinsk mikrobiologi

 Det er fordel med kunnskap innen andre bioingeniørfagområder

 Erfaring med IKT som læringsverktøy.

 Erfaring med initiering og gjennomføring av FOU-prosjekter er en fordel

 Praktisk-pedagogisk eller annen pedagogisk utdanning, og/eller erfaring fra 
undervisning/veiledning

6 JUNE, 2016

HiB: stillingsannonser - kvalifikasjonskrav

– Avdelingsingeniør innen bioingeniørfag. Tilrettelegge og delta i 
laboratorieundervisning, samt studentveiledning ved bioingeniørutdanningen. Et 
viktig ansvarsområde vil være daglig drift av undervisnings- og 
forskningslaboratorier, samt biobank. 

Det kreves høgskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå eller 
mer. Stillingsinnehaver bør ha bioingeniørkompetanse eller

dokumentert tilsvarende praktisk erfaring fra relevante kliniske 
avdelinger eller laboratorier. Det vil bli lagt vekt på evne

til kommunikasjon, formidling og samarbeid, samt evne til å jobbe 
selvstendig. Undervisningserfaring vil være et fortrinn.

Kompetanse innen prøvetaking, preanalyse, kvalitetssikring, 
instrumentering, IKT, automasjon, histologi, cytologi og molekylærpatologi

er et fortrinn.
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HiØ: stillingsannonser - kvalifikasjonskrav

– Undervisnings- og forskerstilling – Bioingeniørfag 2015 og 2016

 Autorisert bioingeniør

 Solid praktisk erfaring innen minst to av følgende laboratoriespesialiteter: 
transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, histopatologi/cytolog. 

 Søkere på halv stilling har solid praktisk erfaring innen minst en av de nevnte 
laboratoriespesialitetene

 Du må minimum ha relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende

Ett av punktene under arbeidsområde: Aktiv FoU virksomhet med videreutvikling av og forskning 

innen bioingeniørfaget

6 JUNE, 2016

Bioingeniørutdanningene i Norge

Bioingeniørutdanning Opptak 
plantall

Ansatte m. bioing. 
utdanning

Krav ved ansettelse i kjernefag *

Dr. grad Bioing Yrkespraksis

Oslo og Akershus 67 18 13 Ja, med 
unntak

Varierer Ja/varierer

Østfold 35 9 6 Helst/nei Ja Ja

Kristiansand 20 20-30 på 
instituttet

4 Varierer Ingeniør: 
autorisasjon

Ingeniør:
Ja

Bergen 60 (fra 35) 12 5,2 Varierer Ingeniør: Nei Ingeniør: Ja

Ålesund 30 ≥ 7 7 (140 av 
180 stp)

Helst Helst/primært Ja

Trondheim 66 24 18 Må vurderes. Ingen ansatt på 7 år

Tromsø 24 8 6,5 Helst autorisasjon Ja(min 2 år)

6 JUNE, 2016

for hver utdanning. Ingen utlysningstekster er helt like med hensyn til krav 

*Det er variasjoner innenfor hver utdanning. Ingen utlysningstekster er helt like med hensyn til krav 
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Universitets og høgskoleloven §6-3:  Sakkyndig 
bedømmelse 

– 3) Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger skjer på grunnlag av 
innstilling. Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter den 
stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysing og betenkning. 
Ansettelsesorganet kan avgjøre at det i tillegg skal gjennomføres intervju, 
prøveforelesninger eller andre prøver. Ansettelsesorganet kan i særskilte 
tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes for 
undervisnings- og forskerstillinger som ikke er førstestillinger eller 
professorstillinger. Når det foretas sakkyndig bedømmelse, skal begge 
kjønn være representert blant de sakkyndige. Det skal legges vekt på 
likestillingshensyn ved ansettelse. I stillinger hvor det stilles krav om 
pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering av om 
søkerne oppfyller disse. Styret gir nærmere regler om bedømmelsen, jf. 
likevel sjette ledd
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Profesjonsrelatert forskning

– Hva kjennetegner denne type forskning?

– Generer denne type forskning nok artikler på høyt nivå («tellekanter»)?

– Er det mulig å få eksterne midler til denne type forskning?

– Er det noe interesse for denne type forskning?

– Profesjonsrelatert forskning «En forskningspolitisk forsømmelse» (Rune 
Slagstad)

6 JUNE, 2016
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Dilemmaet

–Hvis vi ikke får en kandidat som er autorisert 
bioingeniør, solid yrkespraksis, doktorgrad og et 
stort antall publikasjoner- Hvem skal vi da velge?

6 JUNE, 2016

Undervise om ting man ikke kan?

ERFARING 

og 

IDENTITET 

= 

uvurderlig 

kompetanse
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Undervise om ting man ikke kan?

ERFARING 

og 

IDENTITET 

= 

uvurderlig 

kompetanse

En fremtidsrettet bioingeniørutdanning

• Undervisning i tråd med dagens praksis

• Kontakt med praksisfelt/utveksling?

• Oppdatert forskning – på bioigeniørfag

• Undervisning i tråd med rammeplanen
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