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• Formelle krav 

• Karrierestrategi 

• Den gode CV 
 

Professor 
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Hvorfor bli professor? 

• Professor (av latin profiteri, «offentlig 
fremføre», en som hevder offentlig å 
være ekspert) er den høyeste tittelen for 
en person som forsker og underviser 
ved et universitet eller ved andre 
høgskoler og vitenskapelige 
institusjoner. 

 
 

 

Kilde: Wikipedia 
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Hva sier loven? 
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Loven om professorkompetanse 
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vedtatt av dekanmøte 
og implementert ved 
alle de fire medisinske 
fakultetene. 
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De formelle kravene 
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FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om 

ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger 
• § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra 

stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til 

stilling som professor  
– Førsteamanuenser og høyskoledosenter i fast stilling (eller åremål) 

– Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt  

– Det er ikke anledning til å søke om opprykk i forbindelse med 

søknad på undervisnings- og forskerstilling på lavere nivå 

– Søknad om opprykk sendes til egen institusjon 

– Det er anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider 

– Førsteamanuensis eller høyskoledosent som ikke har vært bedømt 

for norsk professorkompetanse i løpet av de siste to år, kan kreve å 

få sin kompetanse bedømt 
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FOR 2006-02-09 nr 129, fortsettelse 

• Utenlandsk professorkompetanse kan gi grunnlag for 

opprykk etter norske regler, eventuelt etter ny 

bedømming 

• Ved kompetanseerklæring for professor II-stilling, 

skal det foretas ny bedømmelse 

• Opprykk gjelder fra søknadsfrist dersom dette er 

fastsatt og fra søknaden er mottatt, dersom det ikke 

foreligger søknadsfrist 

• Søknadsfrist er 15. september hvert år 
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Si alltid ja til samarbeid! 
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Samarbeid 

1. Inviter andre til samarbeid om dine 

prosjekt (alltid plass til flere) 

2. Bidra til at du selv blir invitert til 

samarbeid med andre (vær positiv 

ALLTID!!!) 

3. Bli sett 

4. Hold foredrag 

5. Lever det som blir etterspurt 

6. Begynn med en gang (som ph.d) 
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Medforfatterskap 

• Human parathyroid hormone as a secretory peptide in milk of 

transgenic mice. Rokkones E, Fromm SH, Kareem BN, Klungland H, 

Olstad OK, Hogset A, Iversen J, Bjoro K, Gautvik KM. J Cell Biochem. 

1995 Oct;59(2):168-76.  

 

• Localization of salmon gonadotropin-releasing hormone mRNA and 

peptide in the brain of Atlantic salmon and rainbow trout. Bailhache T, 

Arazam A, Klungland H, Aleström P, Breton B, Jego P. J Comp 

Neurol. 1994 Sep 15;347(3):444-54. 

 

• Detection of multiple beta-casein (CASB) alleles by amplification 

created restriction sites (ACRS). Lien S, Aleström P, Klungland H, 

Rogne S. Anim Genet. 1992;23(4):333-8. 
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Snill eller tøff? 

«Ja takk, 

Begge 

deler,» 

men etter 

å ha tenkt 

seg om litt, 

legger han 

til for å 

ikke virke 

grådig: 

«Men det 

er ikke så 

viktig med 

brødet.». 
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• Dersom målet er å nå 
toppen av fjellet har 
du (nesten) bare ett 
alternativ 

• Gå på ski! 

• Ikke bruk ressurser 
på unødvendige 
temaer 

– hvorfor er det viktig å 
publisere? 

– svar til referee på det som 
kreves 

• Kan lønne seg å 
spise en appelsin på 
veien (sammen med 
noen) 



19 

Professor før førti! 

- avhenger av start + fart 

• 2000: Født 

• 2019: Eksamen artium 

• 2025: Master 

• 2029: Ph.d 

• 2032: Post.doc 

• 2035: Forsker/førsteamanuensis 

• 2035: Professor 

 

• Og hva så? 
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Gunnar Hartvigsen  

• Ta imot faglige utfordringer 

• Tenk publisering 

• Barn tar tid! (forskere uten familiære forpliktelser kan arbeide mer 
enn deg)  

• Sett av begrenset tid til forberedelser av forelesninger 

• Faste veiledningstidspunkt/avtaler 

• Forelesningsfrie perioder er travle og produktive  

• Aksepter ditt eget kompetansenivå — du blir ikke bedre av å unnlate 
å publisere dine resultater  

• Etabler en infrastruktur for forskning  

• Overlat tyngre tillitsverv til professorene 

• Hold deg unna Internett  

• Vær iherdig!  

• Vær strategisk — ikke kynisk  
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Publiser 

• Publisering i internasjonale tidsskrift er den viktigste 

faktoren for å bli bedømt professorkompetent 
– Jeg gjør bare eksperimenter som kan publiseres 

– Jeg publiserer alle eksperimentene jeg utfører 

• Kvalitet og kvantitet er den ”rette” kombinasjonen 

 

• ”Publish or perish”  
 is a phrase coined to describe the pressure in academia to rapidly and 

continuously publish academic work to sustain or further one's career 

(Wikiedia) 
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Pedagogiske kvalifikasjoner 

• Søker må i tillegg til basiskompetanse i pedagogikk 

kunne dokumentere praktisk pedagogisk kompetanse 

fra universitet eller høgskole.  

• Pedagogisk kompetanse dokumenteres i form av 

praktisk pedagogisk utdanning, erfaring fra 

undervisning og veiledning på høyere og/eller lavere 

grads nivå, utvikling av studieplaner og læremateriell, 

student- og kollegavurderinger eller på annen 

relevant måte. 

• Skriv (og tenk) CV fra dag 1! 
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Veiledning 

• En rasjonell form for undervisning 
– Undervisning 

– Forskning 

• Veiledning og samarbeid er to sider av 

samme sak 

• Veiledning og samarbeid dokumenteres 

gjennom felles publikasjoner 

• Det gir flere publikasjoner 
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• Karrierestrategi 

• Den gode CV 
 

Professor 



25 

Betyr 

utseende 

noe? 
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Hvor lang 

CV? 
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Publikasjoner I 

• Våge DI, Lu D, Klungland H, Lien S, Adalsteinsson 

S, Cone RD. (1997) A non-epistatic interaction of 

agouti and extension in the fox, Vulpes vulpes. 

Nature Genetics, 15(3):311-5. 

 

• Uthev navnet ditt 

• Tidsskrift i kursiv? 

• Gjør det enkelt å finne fram 
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Publikasjoner II 

Publikasjonsliste 
1. Artikkel 

2. Proceedings  

3. Posterpresentasjon 

4. Foredrag 

5. Review artikkel 

6. Artikkel  

7. Proceedings 
 

• Sammenblanding er absolutt det 

verste som finns 

Uttrykket ”Hummer og kanari” stammer fra miljøet på Grand/Theatercafeen i Oslo på 1920-tallet 
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Søknaden 

• Sett av god tid 

• Begynn med det som er viktigst 

• Fokuser også på det som kan se 
viktig ut (men det er ikke så veldig interessant 

at du har hatt sommerjobb på Flekkefjord E-verk 
eller er leder i Svorkmo NOI) 

• Glemmer du noe blir 
konklusjonen …mangler….. 

• Selg deg selv innenfor 
rimelighetens grenser 

• Minst to kolleger (og venner) bør 
lese gjennom søknaden kritisk 
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Professor før førti! 

• 1963: Født 

• 1988: Eksamen artium 

• 1992: Dr. scient 

• 1993: Forsker (etikk) 

• 1997: Førsteamanuensis 

• 2000: Professor 

– Molekylærgenetikk (husdyr) 

• 2001: Professor 

– Medisin (human genetikk) 

• 2002: Instituttleder 

• 2007: Prodekan 

 

 

 

• 1963: Født 

• 1997: Mathilde 

• 2000: Jørgen 

• 2004: Syver 
 

• 2001: Bistilling som bonde 


