
 

 

          10.februar 2022 

 

Åpent brev til Rektor ved NTNU – protest mot vedtak om 

heldigitale disputaser ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap 

 

Disputasen er doktorandens store dag hvor hen skal forsvare og feire sin forskning med 

kolleger, veiledere, venner og familie. Det er også en viktig arena for å knytte 

forskningskontakter nasjonalt og internasjonalt, etablere forskningssamarbeid og bidra til 

rekruttering. Det er en merkedag for alle involverte og det er viktig at slike høytidsdager 

feires på best mulig måte, fortrinnsvis ved en fysisk disputas.  

Vi er en rekke leger og forskere ved St. Olavs Hospital og Fakultet for Medisin og 

Helsevitenskap som nå protesterer mot gjeldende dekanvedtak ved fakultetet om kun å 

gjennomføre såkalte heldigitale disputaser frem til sommeren 2022. Vedtaket ble opprinnelig 

besluttet den 15.november 2021 i forkant av daværende forventede smittebølge, men det har 

dessverre vist seg svært vanskelig å reversere tross gjenåpning av NTNU og samfunnet ellers. 

Vi har i flere omganger forsøkt komme med argumenter på hvorfor det å opprettholde 

vedtaket ikke er i doktoranden, opponentenes eller fakultetets interesse. Dekanatet har ikke 

villet diskutere alternative løsninger, herunder hybride disputaser.  

Våre hovedankepunkter er disse: 

A. Når de generelle smitteverntiltakene i samfunnet ikke lenger er til hinder for 

gjennomføring av fysiske disputaser vil fakultetets praksis bryte med 

Smittevernlovens grunnleggende prinsipper. I Smittevernloven fremgår det: 

 

«§1-5 Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak 

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, 

være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhets-

vurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig 

medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder» 

 

Smitteverntiltak er i sin natur inngripende på den enkeltes frihet og skal derfor kun 

brukes til å begrense smitte. Fra fakultetet argumenteres det med administrative og 

tekniske hensyn for kun å arrangere heldigitale disputaser. Herunder at det er lettere å 

planlegge, at det er mulig færre tekniske problemer sammenliknet med hybrid 

disputas, at det kan være usikkerhet om opponenter kan møte grunnet endringer i 

reiserestriksjoner og at «fakultetet ønsker mest mulig ro og forutsigbarhet» forut for 

disputaser. Både regjeringen, FHI og NTNU-ledelsen har i det siste vært tydelige på 

at man ønsker seg tilbake til normaltilstanden i samfunnet i nærmeste fremtid. Man 

kan godt argumentere for at det er generelt krevende for fakultetet å gjennomføre 



planlagte disputaser, men man kan ikke bruke smittevernhensyn i lovverket for å 

avvike fra denne kjerneoppgaven. 

 

B. Fakultetet har ikke vært villige til å diskutere alternative løsninger, herunder hybride 

løsninger. Det vektlegges at doktorand, opponenter, settedekanus og publikum skal 

være adskilt i hvert sitt rom slik at det blir såkalt «heldigitalt».  

 

En godt planlagt fysisk disputas kan på kort tid, inkludert på selve disputasdagen, 

gjøres om til en hybrid eller heldigital disputas dersom smittevernhensyn gjør det 

nødvendig. Med hybrid disputas menes i denne omgang at flest mulig, inklusiv 

doktorand, settedekan og evt. opponenter, kan delta fysisk i auditoriet, mens andre 

både tilhørere og evt. internasjonale opponenter med smitterestriksjoner deltar på 

skjerm. Mange av oss har deltatt i slike hybride disputaser og opplevd at disse 

fungerer utmerket med gode diskusjoner mellom kandidat og opponenter, og med en 

nær like god seremoniell opplevelse som de rene fysiske disputasene. At NTNU 

argumenterer for at tekniske utfordringer hindrer slike hybride løsninger, finner vi 

merkelig, gitt hva NTNU er forkortelse for. 

 

C. Praksisen representerer en forskjellsbehandling av stipendiater på tvers av fakulteter 

på NTNU. Fakultet for ingeniørvitenskap har startet med fysiske disputaser. Fakultet 

for samfunns og utdanningsvitenskap og Det humanistiske fakultet arrangerer hybride 

disputaser. På Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo gjennomføres nå både 

fysiske og digitale disputaser.:  
https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/ea1c21fd-c6c1-3883-8471-cf60f3359d90 

https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/aeea0d88-1d8d-328c-b19c-ae3932e1fcb4 

https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/988e8fb7-4c85-3f70-862a-b57288f0aa7c 

https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and events/events/disputations/2022/hoel-

henrik.html 

 

D. Fysiske disputaser er svært viktig for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. 

Disputasene har vært en unik arena for å etablere nye samarbeid på tvers av 

institusjoner og landegrenser, som generelt har vært utfordrende under pandemien. 

Internasjonalisering er en av NTNUs hovedsatsningsområder og fakultetets vedtak 

bidrar til forlengelse av denne vanskelige perioden for internasjonalt nettverksarbeid 

innen forskning. Viktigheten av disputasen for forskningssamarbeid synes glemt når 

fakultetet nå argumenterer for at alle må ha «heldigitale» disputaser. 

 

E. Mange stipendiater er svært frustrerte over vedtaket. Avslutningen på et langt og hardt 

forskningsarbeid, reduseres til et digitalt møte på skjerm adskilt fra opponenter, 

veiledere, kollegaer og venner. Noen melder om at de er mer nervøse for om det 

tekniske ville fungere enn for at de skal forsvare selve doktorgradsarbeidet.  

Den positive effekten av en fysisk eller hybrid disputas, både som en velfortjent høytidsdag 

og en dag for nettverksbygging og internasjonalisering, bør ikke undervurderes.  

Vi oppfordrer derfor ledelsen ved NTNU til å snarest pålegge alle fakulteter at de må 

tilrettelegge for fysiske og hybride disputaser, slik at dette er i tråd med øvrige 

smittevernstiltak på universitetet og samfunnet ellers. 

https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/ea1c21fd-c6c1-3883-8471-cf60f3359d90
https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/aeea0d88-1d8d-328c-b19c-ae3932e1fcb4
https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/988e8fb7-4c85-3f70-862a-b57288f0aa7c
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and%20events/events/disputations/2022/hoel-henrik.html
https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and%20events/events/disputations/2022/hoel-henrik.html
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