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Oppfølging av resultater for Helsefak fra studiebarometeret
Hva er studiebarometeret?
Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske
høyskoler og universiteter. Portalen er nyttig for studiesøkere, studenter, tilsatte ved høyskole
eller universitet, og for andre med interesse for høyere utdanning.
Data i Studiebarometeret.no bygger på en nasjonal spørreundersøkelse, som sendes ut til ca. 60
000 studenter hver høst. Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år.
Studiebarometeret
er
initiert
av
Kunnskapsdepartementet
og
utføres
av
1
NOKUT .Studiebarometeret ble gjennomført for tredje gang høsten 2015.
Studiebarometeret inneholder sju indekser som viser resultater samlet for spørsmål om beslektede
tema. Disse er: læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, eksamen og
læringsutbytte.
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).
Det er nesten utelukkende små programmer vi ikke viser data for. 26 % av studieprogrammene
har 10 eller færre mottagere, noe som gjør det vanskelig å møte terskelverdiene.
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Resultater fra studiebarometeret 2015

Figur 1: Svarprosent for studiebarometeret 2015 ved UiT

Ved Helsefak var svarprosenten på 41% for 2015, og det samme gjelder for UiT som helhet2
(figur 1). Videre var det flere av studieprogrammene ved Helsefak som hadde relativt lav
svarprosent, noe som kan forbedres ved neste spørreundersøkelse (figur 2).
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Figur 2: Svarprosent for studieprogram ved Helsefak for studiebarometeret 2015
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Oppfølging av studieprogram som skåret lavt i 2014
I 2014 skåret noen studier fra Helsefak lavt på utvalgte parameter. Tallene for 2015 viser en
endring i positiv retning. Spørreundersøkelsen ble for tredje gang gjennomført i 2015 og trenger
tid til å bli etablert som kvalitetsmål i arbeidet med studieprogramforvaltning.
For bachelor i radiografi3 går svarprosenten kraftig opp fra 2014 til 2015. Videre er det en økning
i tilfredshet og forventinger til utdanningen. Størst økning er det det på læringsmiljø,
medvirkning, yrkesrelevans og undervisning.

Figur 3: Resultater for bachelor i radiografi

Figur 4: overordnet tilfredshet for bachelor i radiografi
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Tallene for 2015 for radiografi (overordnet tilfredshet) viser at studentene skårer høyt på at de er
på det studieprogrammet de ønsker å gå på – noe som igjen sier at studieprogrammet treffer
målgruppen sin bedre enn året før i forhold til søkere. Samt at radiografi ligger høyere enn
landsgjennomsnittet her.
Profesjonsstudiet i psykologi4 skåret dårligere i 2014 enn i 2013, for 2015 ser det ut til at det er en
bedring i positiv retning innen alle indeksene samt over landsgjennomsnittet innenfor
læringsmiljø og yrkesrelevans. Samtidig har svarprosenten økt ganske mye noe som igjen er et
kvalitetsstempel på dataene som analyseres.

Figur 5: Resultater for profesjonsstudiet i psykologi

Figur 6: Overordnet tilfredshet for profesjonsstudiet i psykologi
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Studier med god skår i 2015
Ergoterapi og fysioterapi5 skåret høyt på overordnet tilfredshet på en skala: 1-5 (1 = ikke enig og
5 = helt enig) i 2015. Begge studiene ligger høyere enn gjennomsnittet av terapeutiske fag
nasjonalt.

Figur 7: Overordnet tilfredshet for bachelor i ergo- og fysioterapi

Hvordan bruke resultater fra studiebarometeret i kvalitetsarbeidet ved Helsefak?
I et brev fra avdeling for utdanning den 10.02.2016 oppfordres fakultetene til å se nøye på
resultatene fra Studiebarometeret og bruke dette aktivt i det systematiske arbeidet med
studiekvalitet. Resultatene vil årlig bli rapportert som orienteringssak til fakultetsstyret.
Det anbefales at alle institutter og studieprogrammer går igjennom resultatene fra
studiebarometeret og bruker det i arbeidet med studiekvalitet.
For at studiebarometeret skal kunne gi oss noen styringssignaler i fremtiden er det viktig at
studentene informeres godt om mulighetene for å svare – samt hvilke nytteverdi det har.
Studentene bør derfor motiveres til å svare slik at svarprosenten for studier ved Helsefak øker.
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