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CEU flyttet til Wien

Central European University (CEU) i Budapest 
flyttet I november 2019 til Wien i Østerrike, 
skriver Forskerforum. Universitetet ble 
grunnlagt av den ungarskfødte milliardæren 
George Soros, og har i lang tid vært under 
stort press fra myndighetene, som har 
ønsket det liberale universitetet nedlagt. I 
ungarske statligkontrollerte medier ble 
universitetet beskrevet som et falskt 
utenlandsk universitet, som tilbød falske 
grader. Utenfor Ungarn er universitetet bitt 
beskrevet som et av regionens beste. 

Forskning under tvang

Tidligere arbeids- og sosialminister, 
Anniken Hauglie, måtte nylig redegjøre i 
Stortinget, for hvorfor departementet har 
innført en forskrift som pålegger leger og 
deres langtidssykemeldte pasienter å delta i 
forskning uten samtykke. Bakgrunnen er en 
uttalelse fra Den nasjonale forskningsetiske 
komité for samfunnsvitenskap og humanio-
ra, som konkluderte med at prosjektet må 
anses som forskning «under tvang». 

– Vi ser at enkelte problemstillinger 
knyttet til gjennomføring av forsøket og 
den tilhørende forskningen kunne vært 
håndtert på en annen måte enn den som 
ble valgt, svarte Hauglie. Foto: Jan Richard 
Kjelstrup/ASD

Nordisk overenskomst avvikles

Den 1. februar 2020 avvikles avtalen 
mellom de nordiske landene om gjensidig 
godkjenning av helsepersonell, skriver 
Helsedirektoratet. Autorisasjons- og 
spesialistgodkjenningssøknader fra 
nordiske søkere vil fra 1. februar behandles 
etter EØS-regelverket på linje med søkere 
fra andre land i EU, EØS og Sveits.

Endringen får bare konsekvenser for de 
som skal søke norsk autorisasjon med 
utdanning, autorisasjon eller spesialistgod-
kjenning fra et annet nordisk land. For de 
aller fleste av disse vil det ha liten eller 
ingen betydning at søknaden nå skal 
behandles etter EØS-regelverket. 

Opphevelse av nordisk overenskomst får 
betydning for tannlegespesialiteter som 
ikke er harmoniserte etter EØS-forskriften, 
og som derfor tidligere ble behandlet etter 
nordisk overenskomst. Dette gjelder 
spesialitetene: 
Endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, 
pedodonti, periodonti og oral protetikk. 
Disse vil nå bli behandlet etter EØS-forskrif-
ten. Dersom det er vesentlige forskjeller 
mellom utdanningene vil disse måtte 
gjennomføre tilleggsutdanning for å oppnå 
spesialistgodkjenning i Norge.

Global utdanningsstandard

UNESCO – FNs organisasjon for utdanning, 
vitenskap, kultur og kommunikasjon – har 
vedtatt et globalt kvalifikasjonsrammeverk 
for høyere utdanning, skriver University 
World News. Det innebærer en fastsettelse 
av universelle prinsipper for å anerkjenne 
studier og grader. Landene som signerer 
avtalen, forplikter seg til å anerkjenne 
utdannelser fra andre regioner. Hensikten 
er å bedre tilgangen til høyere utdanning 
og bedre studentmobiliteten mellom 

verdensdeler. Vedtaket beskrives som en 
milepæl i arbeidet for global student-
mobilitet, skriver Forskerforum.

Ikke prat med journalister

En instituttleder ved Malmö universitet er i 
hardt vær etter at hun beordret ansatte til 
ikke å snakke med journalister, i forbindelse 
med en medarbeiderundersøkelse, skriver 
Forskerforum. Fagbladet Universitetsläraren 
hadde bedt om innsyn i undersøkelsen, og 
instituttleder for helsevitenskap, Carin 
Alm-Roijer, skrev til de ansatte: «Om dere 
skulle bli oppringt av en journalist, skal dere 
henvise til dekanen». Etter kritikk har hun 
senere beklaget at hun slurvet og brukte 
feil ord: «skal» i stedet for «kan».

Klimastrategi ved UiB og UiO

Styret ved Universitetet i Bergen (UiB) har 
vedtatt retningslinjer for å redusere 
reisevirksomheten blant ansatte. Målet er å 
halvere antall reiser innen 2025, med ti 
prosent kutt hvert år, skriver På Høyden. 
Strategien er en del av et overordnet mål 
om å bli klimanøytralt innen 2030. 

Ved Universitetet i Oslo (UiO) skal tallet 
på flyreiser ned med ti prosent og bilparken 
bli fossilfri i løpet av 2020. UiO jobber med 
en helhetlig klima- og miljøstrategi, som 
skal være klar i løpet av året, ifølge 
Uniforum.
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