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Universitetet i Stavanger har ledig stilling som professor i sikkerhet ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag.
Fagområdet for stillingen er pasientsikkerhet.
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til forskning, veiledning, undervisning og eksamensarbeid,
samt administrative oppgaver relatert til det aktuelle fagområdet.
Det forventes at den som tilsettes bidrar til uvikling av samarbeid med samfunns- og næringsliv.
Den som tilsettes må kunne dokumentere utstrakte faglige kvalifikasjoner innenfor vesentlige deler
av fagområdet og gjennom egen innsats ha vist vitenskapelig kompetanse innenfor en eller flere
deler av fagområdet. Det vil bli lagt vekt på evnen til å initiere og lede forsknings- og
utviklingsoppgaver.
Til stillingen kreves kompetanse innenfor pasientsikkerhet. I tillegg er det ønskelig med
sikkerhetsfaglig kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene simulering, sikkerhetsledelse,
menneske - teknologi, -organisasjon, sikkerhetskultur, organisasjonsteori, systemteori,
helsetjenesteforskning. Tverrfaglig kompetanse vil også bli tillagt vekt. Foruten vitenskapelige
kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på relevant yrkespraksis og erfaring fra arbeid med forskning,
utviklingsarbeid og undervisning.
Den som tilsettes må kunne dokumentere pedagogisk basiskompetanse, ev ta imot tilbud om kurs
som gir slik kompetanse i løpet av en periode på to år.
Undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som tilsettes må beherske norsk eller et annet
skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetansen i løpet av en periode
på to år. Den som tilsettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.
Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig for
inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast tilsetting. Søkeren må vurderes å ha forutsetning for
å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden.
Professor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl. 17.510, kode 1013, ltr 64-69 kr 474.200–519.500
bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
Stillingsbetenkningen gjør nærmere rede for fag- og ansvarsområde, arbeidsoppgaver,
kvalifikasjonskrav og andre forhold som vil bli vektlagt ved tilsetting.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Venche Hvidsten,
tlf 51 83 42 69, epost: venche.hvidsten@uis.no. Opplysninger om tilsettingsprosessen fås ved
henvendelse til førstekonsulent Janne Haugland, tlf 51 83 41 19, epost: janne.haugland@uis.no.

Søknad med CV, ”Utvidet søkerskjema”, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15
publikasjoner og ev annen dokumentasjon som søkeren ønsker det skal tas hensyn til, sendes i tre
eksemplarer til:
Universitetet i Stavanger,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
4036 Stavanger.
Søknaden merkes med st.id 7200.012.
Søknadsfrist: xx.xx.xxxx
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godkjent i styrets tilsettingsutvalg 13.09.2007

Universitetet i Stavanger (UiS) har ca 8 000 studenter og 1 000 ansatte og driver forskning,
kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling over et bredt spekter av fagområder. Studietilbudet
spenner fra utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå til doktorgradsnivå og etter- og
videreutdanningstilbud. Universitetet eier 50% i International Research Institute of Stavanger
(IRIS) som er universitetets selskap for eksternt finansiert forskning.
Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i tre fakulteter: Det humanistiske fakultet,
Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet er organisert i fire institutter: Institutt for helsefag, Institutt for
sosialfag, Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag og Norsk hotellhøgskole – institutt for
økonomi og ledelsesfag. Fakultetet har 220 ansatte og 3300 studenter og tilbyr
doktorgradsutdanninger i Risikostyring og samfunnssikkerhet og Ledelse, endring og
samfunnsansvar og mastergradsutdanninger i Comparative European Studies, Endringsledelse,
Helse og sosialfag, Internasjonal hotell og reiselivsadministrasjon, Samfunnssikkerhet og
Serviceledelse. I tillegg tilbys bachelorutdanninger innenfor fagområdet helse og sosialfag,
økonomisk-administrative fag og medie-, kultur- og samfunnsfag, samt en rekke etter- og
videreutdanninger i helse og sosialfag.
Institutt for helsefag har 55 vitenskapelige tilsatte og 770 studenter. Instituttet tilbyr
studieprogrammer i sykepleie, samt en rekke videreutdanninger innenfor det sykepleiefaglige
område.
Tilsetting gjelder generelt ved Universitetet i Stavanger. Organisatorisk er stillingen knyttet til Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag.
Fagområdet for stillingen er pasientsikkerhet. Stillingen er nyopprettet og skal styrke forskning og
utdanning innenfor sikkerhet i helsefagene.
Den som tilsettes skal bygge opp forskning og utdanning knyttet til risiko og sårbarhet i
helsesektoren. Vedkommende vil få et særlig ansvar for utvikling av fagområdet pasientsikkerhet
gjennom undervisning, veiledning og forskning. Videre skal den som tilsettes ha ansvar for
utviklingen av et undervisningstilbud innenfor pasientsikkerhet.
Professoren skal styrke forskningsmiljøet ved UiS gjennom å initiere og lede forsknings- og
formidlingsaktiviteten, samt drive selvstendig forskning og formidling innenfor sitt fagområde.
Han/hun skal gi undervisning, veiledning og delta i eksamensarbeid på alle nivå innenfor utlyst
fagområde, samt påta seg administrative oppgaver.
Det er et ønske at vedkommende har evne til å utvikle fagområdet gjennom faglig og tverrfaglig
samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
Det forventes at den som tilsettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og
kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Søkere må kunne dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk kurs
eller annen pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert undervisningserfaring
vurderes som likeverdig. Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse ved
tilsetting i faste vitenskapelige stillinger er tilgjengelig ved henvendelse til fakultetet.
Søkerne vil bli bedømt av en sakkyndig komité på bakgrunn av innsendt materiale. Hovedvekten i
den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av de innleverte vitenskapelige arbeidene og
pedagogiske kvalifikasjoner. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og
fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen
kan også tillegges vekt.
Opplysninger og materiale som det skal tar hensyn til i den sakkyndige vurderingen må være
innlevert innen søknadsfristen. Eventuelle referanser oppgis i søknaden eller på forespørsel.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning før det avgis endelig innstilling. I den
samlede vurderingen av søkerne vil også personlige egenskaper bli tillagt vekt.

