
 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Dekanatet 

Sakstype (O/D/V): Vedtakssak 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: Fakultetsstyresak fra førsteamanuensis Magnus Løberg 

Møtedato: 3. mars 2020 

Sakstittel: Habilitet og ph.d.-veiledning 

 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: 

Førsteamanuensis Magnus Løberg sendte inn en fakultetsstyresak til styremøtet i desember, 

som det ikke ble tid til å behandle. I denne saken løfter han problemstillinger som han 

mener er uheldige konsekvenser av fakultetets nye utfyllende regler 

https://www.med.uio.no/forskning/phd/regelverk/utfyllende-regler-for-phd.html og 

foreslår alternative formuleringer til reglementet.  

 

Saksframstilling: 

I utfyllende regler for ph.d.-utdanningen vedtatt av dekanen 29. mai 2019 lyder §7.2, 1. 

avsnitt, siste to setninger «Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel «Om 

ugildhet» (§ 6-10) gjelder for alle oppnevnte veiledere. Oppnevnte veiledere skal ikke ha 

direkte slektskap (far, mor, datter, sønn), eller ha andre nære relasjoner verken til hverandre 

eller til kandidaten.».  

 

Siste punkt om at veiledere ikke kan ha direkte slektskap eller andre nære relasjoner til 

hverandre er for fakultetet en nødvendig presisering av at habilitetsreglene ikke bare gjelder 

for relasjonen mellom kandidat og veileder, men også for relasjonen mellom veilederne. 

Tydeliggjøringens formål er todelt; å unngå at fakultetets ph.d.-kandidater settes i en sårbar 

situasjon og for å beskytte veilederne ved potensielle konflikter. 

 

Det er særlig ved konflikter mellom kandidat og veileder at kandidaten vil oppleve det som 

krevende at det ikke bare er rent faglige relasjoner mellom veilederne. Det er foreslått at 

dette kan kompenseres ved å oppnevne en tredje veileder. Vedkommende kan imidlertid 

risikere å bli stående alene ved en konflikt mellom veilederne. I slike tilfeller vil motivet for 

enigheten mellom veilederne som har doble relasjoner kunne trekkes i tvil. Betraktet utenfra 

er det vanskelig å forsvare at MED som institusjon skal inngå en kontrakt hvor veilederne har 

doble relasjoner som potensielt "setter kandidaten i en sårbar situasjon". Det er mange 

eksempler på at ektefeller har fungert utmerket som veiledere, men det er ved konflikter at 
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regelverket vårt og praktiseringen av det settes på prøve. Da må det kunne tåle et kritisk 

blikk utenfra. 

 

Regelverket og praktiseringen av det har også som mål å beskytte veilederne. Ved en konflikt 

vil eventuelle utenomfaglige relasjoner mellom veilederne trekkes frem. Som det står i 

avslutningen til appendiks til kapittel IV.A om doble relasjoner i gjeldende Etiske 

retningslinjer for veiledere ved UiO: "Det er ikke bare kandidatens integritet som skal 

beskyttes. Ingen skal kunne reise tvil om grensene mellom det private og det yrkesmessige, 

ei heller om veilederes upartiskhet og uhildethet.". 

 

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret støtter oppretthold  av ordlyden i fakultetets utfyllende regler for PhD. 

 

 

 

 



 
FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET 

 

Til: Det medisinske fakultets styre 

Fra: Magnus Løberg 

Sakstype (O/D/V): D 

Arkivsaksnr: 

Vedlegg: RE: Angående uhildethet ved phd-veiledning; RE: Angående ektefeller i veiledning 

Møtedato: 17. desember 2019 

Sakstittel: Habilitet og ph.d.-veiledning 

 

 

Formål /hvorfor fremmes saken: 

Diskutere en konsekvens av innstramming av ph.d.-regelverket 

 

Saksframstilling: 

I utfyllende regler for ph.d.-utdanningen 

(https://www.med.uio.no/forskning/phd/regelverk/utfyllende-regler-for-phd.html) vedtatt 

av dekan 29. mai 2019 lyder §7.2, 1. avsnitt, siste to setninger «Habilitetsreglene i 

forvaltningslovens andre kapittel «Om ugildhet» (§ 6-10) gjelder for alle oppnevnte veiledere. 

Oppnevnte veiledere skal ikke ha direkte slektskap (far, mor, datter, sønn), eller ha andre 

nære relasjoner verken til hverandre eller til kandidaten.». Siste punkt om at veiledere ikke 

kan ha direkte slektskap eller andre nære relasjoner til hverandre er en innskjerping av 

tidligere praksis, og umuliggjør at to ektefeller sammen veileder en ph.d.-kandidat. En 

tilsvarende praksis finnes så vidt jeg har kunnet finne ut av ikke andre steder på universitet i 

Oslo, og heller ikke ved de andre medisinske fakultetene i Norge. Det er heller ikke 

relasjonen mellom veiledere, men mellom veileder og kandidat, som var tenkt på ved 

utformingen av UiOs regelverk for ph.d.-utdanning og etisk regelverk, se vedlagte 

mailkorrespondanse. 

 

Denne innskjerpingen har skapt frustrasjon og sinne hos ansatte som rammes av praksisen. 

Konsekvenser som beskrives innebærer: 

 Dårligere veiledning av kandidater da man ikke får satt sammen det beste 

veilederteamet 

 Manglende anerkjennelse for den jobben man gjør hvis man fungerer som 

«inkognito» veileder 

 Motvilje mot å ta opp nye ph.d.-kandidater 

 Oppmelding av ph.d.-kandidater på andre fakulteter 

 Lite attraktivt for fremragende forskerpar å komme til det medisinske fakultet 

 

https://www.med.uio.no/forskning/phd/regelverk/utfyllende-regler-for-phd.html


Mer overordnet blir det stilt spørsmål både omkring omfanget av slike konflikter mellom én 

ph.d.-kandidat og veilederpar, og om man ikke heller bør utforme regelverket mer generisk 

så det ivaretar interessene til en ph.d.-kandidat i konflikt med veiledere uavhengig av 

veiledernes innbyrdes relasjon. 

 

Alternativer: 

1. Spesifisere at det også må være en tredje veileder i teamet hvis to av veilederne er 

ektefeller eller nært beslektet. 

2. Gi rom for skjønnsmessig vurdering av begrunnede søknader ved å endre ordlyden i 

siste setning i utsnittet fra regelverket som følger: «Oppnevnte veiledere skal ikke ha 

direkte slektskap (far, mor, datter, sønn), eller ha andre nære relasjoner til 

kandidaten, og bør ikke ha direkte slektskap eller andre nære relasjoner til hverandre 

med mindre gode grunner foreligger.».  

 

Viktigste konsekvenser: 

Bedre ph.d.-veiledning, anerkjennelse for veilederjobben som gjøres 

 

Saksgang: Saken har vært diskutert mellom undertegnede og forskningsdekan, og innen 

dekanatet, se vedlagte mailkorrespondanse. 

 

Besluttende myndighet: (fakultetsstyre/dekan/fakultetsdirektør/andre) 
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