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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda 
 
 
 
Tilråding: 
 
Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved NTNU: 
 
Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanning 
Faglig studieleder: Førsteamanuensis Birgit Svendsen, Psykologisk institutt 
Representanter fra praksisfeltet:  
Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanning 
Førsteamanuensis Marite Rygg, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer 
Faglærere: 
Prof. Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt 
Prof. Bjørn Hilt, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin 
Studentrepresentanter: 
Gunnar Gotaas, psykologi 
Cecilie Horvei, medisin 
Ekstern representant: Tingrettsdommer Bjørn Berg, Trondheim tingrett 
 
Medlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.10 – 31.12.12. Studentene oppnevnes for 1 år fra 01.01.10 
– 31.12.10. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Bakgrunn 
Ved NTNU skal skikkethetsvurdering foretas innenfor lærer-, medisin- og psykologdanningen. 
Medisin- og psykologutdanningen ble omfattet fra 1. august 2006 og en felles skikkethetsnemnd for 
disse utdanningene ble oppnevnt i S-sak 84/06 for tre år.  Skikkethetsnemnda har behandlet én sak 
om skikkethet i denne perioden. Saken gjaldt en student innenfor medisinutdanningen.    
 
Skikkethetsvurdering innebærer at institusjonen skal foreta en helhetsvurdering av studentens faglige 
og personlige forutsetning for å kunne fungere som lærer, eller som helse- eller sosialpersonell. 
Skikkethetsvurdering skal foretas gjennom hele studietiden og skal vurderes løpende både i den 
teoretiske og den praktiske delen av studiet.  
 
Muligheten for å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering, skal bare 
benyttes i helt spesielle tilfeller når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet ikke 
har avhjulpet situasjonen.  Det viktigste virkemidlet ligger i selve studiet ved at studenten kan få stryk 
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i fag eller praksis. Studenter som viser at de ikke behersker praksissituasjonen vil som hovedregel 
ikke bestå praksisdelen av utdanningen. Dersom institusjonen ser at en student ikke vil ha mulighet 
for eller vil få store problemer med å fullføre utdanningen, bør studenten få veiledning om dette og 
eventuelt rådes til å avbryte utdanningen.  
 
Hvis det er tvil om en student er skikket, skal studenten få tilbud om utvidet veiledning og 
oppfølgning med mindre det er åpenbart at slik oppfølgning ikke er egnet til å hjelpe studenten.  Hvis 
utvidet veiledning ikke medfører den nødvendig endring, skal institusjonen fremme saken for 
skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda skal da lage en innstilling til NTNUs klagenemnd med en 
vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke og hvorvidt studenten bør utestenges fra studiet.  
 
Medlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes for tre år, studentrepresentantene for ett år. Faglig leder 
er nemndas leder. Ekstern representant skal være jurist. Det er adgang til å oppnevne medlem av 
nemnda til ny periode. Det skal ikke oppnevnes varamedlemmer. Det skal være én skikkethetsnemnd 
ved institusjonen som skal dekke alle utdanningene som går inn under ordningen. Nemnda må derfor 
settes sammen av representanter fra lærer-, medisin- og psykologutdanningen. Det er styret selv som 
oppnevner medlemmer til skikkethetsnemnda hvilket innebærer at myndigheten ikke kan delegeres. 
Det medisinske fakultet (DMF), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) og 
Studenttinget har foreslått medlemmer til nemnda. Bjørn Berg fra Trondheim tingrett, Birgit 
Svendsen fra Psykologisk institutt og Bjørn Hilt fra DMF samt studentmedlemmene er nye 
medlemmer. De øvrige foreslås gjenoppnevnt.   

 


