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Oppfølging av tall for studier ved Helsefak fra studiebarometeret 2016

Hva er studiebarometeret?
Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse om kvalitet i utdanningen. På
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUTs årlig en nasjonal spørreundersøkelse
blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på.
Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten 2013. Undersøkelsen sendes ut hver
høst til alle 2.- og 5.-års studenter i Norge, noe som tilsvarer cirka 60 000 studenter.1
Undersøkelsen spør studentene hva de mener om:
 Studie- og læringsmiljø
 Arbeidslivsrelevans
 Undervisning og veiledning
 Vurderingsformer
 Læringsutbytte
 Motivasjon
 Studieinnsats
 Medvirkning
 Praksis
NOKUTs grenseverdier for å publisere data er flere enn 9 svarende og mer enn 19,5 % svar, eller
at studieprogrammet har mellom 6 og 9 svarende og mer enn 49,5 % svar. Det er de store
studieprogrammene som i klart størst grad tilfredsstiller disse grenseverdiene. Dermed er det
også slik at 90 % av alle studenter går på de 72 % studieprogrammene som vi viser resultater for
(i portalen). 26 % av studieprogrammene har 10 eller færre mottagere, noe som gjør det
vanskelig å møte terskelverdiene
Tall for studier ved Helsefak i 2016
Ved Helsefak var svarprosenten på 41% for 2015, og det samme gjelder for UiT som helhet i
2015. I 2016 har svarprosenten økt litt for UiT som helhet, men for Helsefak har den sunket til
35%.
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http://www.nokut.no/Documents/Studiebarometeret/Kampanjemateriell/Informasjon_Studiebarometeret_2016.pdf
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Tabell 1: Oversikt over svarprosent for alle fakultetene ved UiT.2

Som tabell 2 under viser så er det noen studieprogram som skiller seg ut med lav svarprosent, og
noen studier hadde en høyere svarprosent i 2015 enn i 2016. Fysioterapi hadde 57% i 2015 men
bare 19% i 2016. Nedgang gjelder også for ergoterapi, radiografi, profesjonsstudiet i psykologi
og biomedisin. Flere studier hadde en økning, som feks odontolog som hadde 88% i år, og 52% i
2015. Noen utdanningen melder at det er utfordrende å få studentene til å svare da de er i
praksis i perioden undersøkelsen går og kan da ikke sette av tid f.eks. i undervisningen til å
oppfordre studentene til å svare på studiebarometeret.

Studieprogram
Odontologi
Bachelor i bioingeniør
Public Health
Tannpleie
Forskerlinje medisin
Biomedisin
MA psykologi
Ergoterapi
Radiografi
Profesjonsstudiet i psykologi
2

2015
Svar%
52 %
70 %
80 %
58 %
70 %
86 %
56 %
67 %
86 %
53 %

2016
Svar%
88 %
73 %
64 %
60 %
55 %
43 %
43 %
32 %
28 %
25 %

Studieprogram
Sykepleie Hammerfest
MA barnevern
Master in telemedicine and e-health
Jordmorutdanningen
Medisin
Sykepleie Narvik
BA Psykologi
MA Farmasi
BA Farmasi
Sykepleie Harstad

2015
Svar%
23 %
25 %
25 %
33 %
41 %
50 %
32 %
36 %
26 %
22 %

2016
Svar%
??
71 %
60 %
50 %
36 %
34 %
33 %
31 %
29 %
21 %

http://survey.studiebarometeret.no/report/shared/cc935783-b57f-490f-a1a2-595a72151c6f
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Fysioterapi

57 %

19 %

Sykepleie Tromsø

32 %

18 %

Tabell 2: Tall for studieprogram ved Helsefak sammenlignet med tall for 2015

Hvordan bruke studiebarometeret.no i studiekvalitetsarbeid?
Studiebarometeret er et verktøy studieprogrammene kan bruke i studiekvalitetsarbeid. En måte
å bruke det på er å se på overordnet tilfredshet og det er slik at om studentene er på det
studieprogrammet som de ønsker samsvarer med hvor fornøyd de er med studieprogrammet
som helhet. Ved å analysere overordnet tilfredshet kan man finne viktige signaler om hvorvidt
studentene er gjengående fornøyd med studiekvaliteten.

Tabell 3: Statistikk for Telemedicine and E-health - master3

Master i telemedisin og e-helse skal gjennomgå en ekstern evaluering i år. Resultatene fra
studiebarometeret som sees i tabell 3 kan være utgangspunkt for diskusjon i forhold til at
studentene er på det studiet de ønsker å være på, men har lav skår hvor fornøyd de er med
studieprogrammet – det vil være viktig å avdekke hva som ligger bak denne forskjellen.

Tabell 4: Statistikk for bachelor i sykepleie Tromsø4

Et studieprogram som også har sprikende resultater for overordnet tilfredshet er bachelor i
sykepleie i Tromsø. Studentene svarer at de er på det studieprogrammet de vil være på men
skårer lavere enn landsgjennomsnittet på om de er fornøyd med studieprogrammet.

3
4

http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1130_M-TELEMED
http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/1130_SYKEPL
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Tabell 5: Statistikk for bachelor i psykologi5

Bachelor i psykologi har en lav skår på tilfredshet på begge parameter, samt lav skår
sammenlignet med landsgjennomsnittet i 2016.
Flere studieprogram ved Helsefak skårer høyt på tilfredshet til studieprogrammet de går på (over
4, på en skala på 1-5 på «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på»). Dette
gjelder for Public Health, bachelor i bioingeniør, forskerlinje i medisin, bachelor i ergoterapi,
bachelor i fysioterapi, master i psykologi, profesjonsstudiet i medisin, profesjonsstudiet i
psykologi, jordmorutdanningen og bachelor i farmasi.
Studiebarometeret påpeker at spørsmålet om overordnet tilfredshet oppnår gjennomgående
høyere score enn de andre spørsmålene i skjemaet. Dette skyldes trolig at det er andre forhold
enn de vi spør om som påvirker total tilfredshet. Det kan blant annet være ikke-faglige forhold
som bosituasjon, fritidstilbud og generell trivsel.6

Hvordan implementere resultater fra studiebarometeret i kvalitetsarbeidet ved Helsefak?
Fakultetene oppfordres til å se nøye på resultatene fra Studiebarometeret og bruke dette aktivt i
det systematiske arbeidet med studiekvalitet. Det anbefales også at alle institutter og
studieprogrammer går igjennom resultatene fra studiebarometeret og bruker det i arbeidet med
studiekvalitet. Videre bør også studieprogrammene vurdere hvordan de skal øke svarprosenten
for sine studieprogram.
For at Studiebarometeret skal være så representativt som mulig må flere studenter svare på
undersøkelsen slik at flere studieprogrammer kan vises med svardata på studiebarometeret.no.
Studentene melder tilbake at de er evalueringstrøtte og dette blir utfordrende i fremtiden da de
fleste evalueringer er skriftlige. For at universiteter og høyskoler skal få best mulig informasjon
om studiekvaliteten må svarprosenten opp.
For å øke svarprosenten for studieprogram ved Helsefak for 2016 ble det studieprogrammet
med høyest prosent lovet en pizzakveld for alle studenter på kullet. Odontologi vant med 88%,
en økning fra 52% i fjor. Dette er noe som kan vurderes å utvide for neste års

5
6

http://www.studiebarometeret.no/no/Tidsserie/1130_B-PSY
Studiebarometeret.no
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spørreundersøkelse samt jobbe med å gjøre undersøkelsen kjent og hvordan fakultetet og
studieprogrammene bruker tallene i sitt arbeid med studiekvalitet.
Det bør vurderes flere tiltak for neste års undersøkelse der det er fokus på at undersøkelsen tas
som en del av undervisningen – da det vil øke svarprosenten betraktelig.
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