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Korona-virus: tiltak i ph.d.-programmet 
 
I forbindelse med det pågående virusutbruddet, ser vi at også ph.d.-utdanningen vil bli 
rammet på ulike måter. Det medisinske fakultet har mange ph.d.-kandidater som berøres 
enten ved at de skal disputere i vår eller ved at de skulle reist på ulike større kurs eller 
konferanser som nå avlyses eller utsettes. 
 
Disputas 
Det medisinske fakultet anbefaler inntil videre at disputas avvikles. Det anbefales å begrense 
antall deltakere på prøveforelesning og disputas til 50 deltakere. Instituttene bes også om å 
vurdere smittebegrensende tiltak som for eksempel å ha tilgang på hånddesinfeksjon i 
auditoriene. I henhold til retningslinjene anbefales det å ikke invitere helsepersonell fra andre 
sykehus eller institusjoner. Disputas er i utgangspunktet et offentlig arrangement, men det er 
sendt en henvendelse til Forsknings- og innovasjonsavdelingen for å få avklart om det i 
denne situasjonen blir gitt anledning til å lukke disputasen helt for publikum. 
Fakultetet er også i dialog med Stavanger Universitetssykehus for å få en avklaring på 
hvordan disputaser i Stavanger skal håndteres. 
 
Dersom opponenter eller veiledere hindres fra å delta på grunn av reiserestriksjoner eller 
annet, ber fakultetet om at instituttene i størst mulig grad legger til rette for opposisjon via 
Skype, telefonkonferanse eller lignende. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil den vanlige 
rutinen for situasjoner der opponenter er forhindret fra å delta tre inn. Det vil si at komitéleder 
går inn som opponent og det oppnevnes en intern settekomitéleder som kan vurdere 
prøveforelesning og disputas.  
Dersom kandidaten blir forhindret fra å delta på sin egen disputas, vil disputasen måtte 
utsettes.  
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Det medisinske fakultet vil kontakte alle komitéledere med denne informasjonen, samt 
informere kandidater og veiledere som kan bli berørt, og vil ha tett dialog med instituttene om 
løsninger i de enkelte tilfellene.  
 
Opplæringsdelen 
Dersom kandidater blir forhindret i å delta på kurs og konferanser som skulle inngå i 
opplæringsdelen bør de i størst mulig grad anbefales å finne alternativer. Vi minner i den 
forbindelse om at det anbefales at kandidatene ferdigstiller opplæringsdelen sin tidlig i ph.d.-
løpet og senest 6 måneder før planlagt innlevering, slik at avlysninger ikke får alvorlige 
konsekvenser. I den situasjonen som nå er oppstått er det likevel noen kandidater som vil bli 
rammet av reiserestriksjoner og avlysninger.  
 
Konferanser:  
Kandidater som allerede har fått et abstract godkjent og har produsert en poster/skrevet et 
innlegg til en konferanse som de likevel ikke kan dra på, anbefales å forsøke å få til annen 
type formidling. Kandidatene kan likevel få konferansen godkjent dersom de har kort tid igjen 
til innlevering og det ikke finnes alternative måter å få formidlingspoeng på innen rimelig tid. 
Fakultetet ber om at kandidatene søker om dette, og legger ved kopi av poster/foredrag og 
bekreftelse på at abstract er akseptert. Fakultetet vil også kunne godkjenne andre typer 
formidling (studentundervisning eller artikler som ikke inngår i graden) utover de 
maksgrensene som er satt opp i retningslinjene.  
 
Kurs: 
Kandidater som nå ikke kan delta på planlagte kurs, bør snarest gå gjennom sin 
opplæringsplan sammen med veileder for å finne alternativer online eller lengre frem i tid. 
Fakultetet vil foreløpig ikke godkjenne at kandidater leverer avhandling uten å ha fullført 
opplæringsdel, og anbefaler at man også vurderer bruk av lesepensum for å tilegne seg den 
nødvendige kunnskapen.  
 
Fakultetet vil på kunne innvilge søknader om forlengelse som er begrunnet med forsinkelser 
knyttet til det pågående korona-utbruddet. Dette vil også kunne gjelde for kandidater som har 
fått melding om at de ikke kan få flere forlengelser.  
 
Situasjonen vil i de kommende ukene utvikle seg og vi tar forbehold om at det kan komme 
nye retningslinjer som vil føre til endringer. Følg alltid offisielle råd fra offentlige myndigheter 
og arbeidsgiver og sjekk jevnlig oppdateringer fra Folkehelseinstituttet på 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.  
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