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Dokumenter i saken:
• Innstilling fra dekanen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet datert 16.08.2007
• Forslag til utlysingstekst og stillingsbetenkning
Bakgrunn
Fagområdet akutt og kritisk syke innenfor sykepleie ved universitetet er i en oppbyggingsfase der det er behov for
fagutvikling og kompetanseheving innen det vitenskapelig personale. I den anledning blir det viktig å få på plass
professorstillinger slik at instituttet får inn den kompetansen som mangler.
Fakultetet ønsker å opprette en stilling som professor i pasientsikkerhet ved Institutt for helsefag med finansiell
støtte fra Universitetsfondet på kr 700.000. Bakgrunnen for opprettelsen av stillingen er satsning på
akuttmedisinsk forskning og utdanning som følge av oppstart av ny masterstudie for sykepleie innen akutt og
kritisk syke.
UiS er med i stiftelsen SAFER (Akutt medisinsk forskning og læringssenter) der pasientsikkerhet og simulering er
et sentralt fagområde. UiS har sammen med SUS, SAFER og UiB etablert et program for pasientsikkerhet.
Etableringen av stillingen som professor i pasientsikkerhet er et viktig skritt i forhold til å styrke UiS posisjon
nasjonalt og internasjonalt innen sikkerhet og helse med særlig fokus på pasientsikkerhet.
Det er utarbeidet forslag til utlysingstekst og stillingsbetenkning for stillingen som behandles i styrets
tilsettingsutvalg 13.09.2007.
Vurdering
Behovet for høyt kvalifisert personale ved Institutt for helsefag er et faktum som også er påpekt av NOKUT.
Ved å opprette stilling som professorer innenfor fagområdet pasientsikkerhet vil instituttet etter hvert få den
økningen i kompetanse som kreves for å kunne bidra til gode forsknings- og læringsmuligheter på alle nivå i
studieprogrammene som tilbys, samtidig som en vil styrke UiS sin posisjon nasjonalt og internasjonalt innenfor
sikkerhet og helse med særlig vekt på pasientsikkerhet.
I samsvar med dekanens forslag fremmes følgende forslag til vedtak:
Forslag til vedtak
Styret oppretter stilling som professor i pasientsikkerhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for
helsefag, st.id 7200.012.
Stillingen finansieres over fakultetets budsjett med støtte fra Universitetsfondet det første året (kr 700.000).
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