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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/4791/ASS032
Dato: 11.08.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
24/16

Referat fra fakultetsstyremøtet 20. juni 2016
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet godkjenner referatet fra styremøtet den 20.
juni 2016.

Begrunnelse:
Fakultetsstyret har merknadsbehandlet referatet på sirkulasjon.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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MØTEPROTOKOLL
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Møtedato:
Tidspunkt:

Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet
Rådsrommet, MH-Bygget
20.06.2016
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Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Stener Kvinnsland
Marit Lind
Åshild Fause
Eiliv Lund
Britt Vigdis Ekeli
Kristin Benjaminsen Borch

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Vibeke Guddingsmo

Medlem

Harald Roar Lind

Medlem

Ida Sofie Furuholmen-Jenssen
Sophia Katarina Løksa
Reidar Buch Sivertsen

Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Ekstern representant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Midlertidig
vitenskapelig
ansattrepresentant
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Teknisk-administrativ
ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Margrethe Hagerupsen
Ole Morten Seternes

Funksjon
Medlem
Medlem

Representerer
Ekstern representant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Grete Mehus

Møtte for
Representerer
Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Arnfinn Sundsfjord
Kjetil Kvalsvik
Trond Nylund
Verena Woltering
Ståle Liljedal

Stilling
Dekan
Fakultetsdirektør
Ass. Fakultetsdirektør
Rådgiver, Utdanningsseksjonen, sak 19/16
Seksjonsleder, Forskningsseksjonen
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Jan H. Rosenvinge
Sameline Grimsgaard
Anika Mackenroth

Prodekan forskerutdanning
Prodekan forskning
Rådgiver, Formidlingsseksjonen

Merknader

Saksliste
Saksnr

Tittel/beskrivelse

FS 16/16

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

FS 17/16

Referat fra fakultetsstyremøte 29. april ved Det
helsevitenskapelige fakultet
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Arkivref.

X

2016/6186

Orienteringssaker
OS 13/16

Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord

OS 14/16

Økonomirapport pr. 31.mai - Det helsevitenskapelige
fakultet

2016/1107

FS 18/16

Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny
finansieringsmodell fra 2018

2016/5754

FS 19/16

Revidert system for eksterne evalueringer av
studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet

2016/1981

FS 20/16

Rapport forskning 2015 - Helsefak

2016/5978

FS 21/16

Strategisk handlingsrom - endelig behandling

2016/1111

FS 22/16

Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og
EUTRO som kjernefasiliteter ved Institutt for
samfunnsmedisin

2016/3277

FS 16/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt
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FS 17/16 Referat fra fakultetsstyremøtet 290416 2016/6186
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Orienteringssaker
OS 13/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord /
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016












Orientering om MH2. Avdeling for komparativ medisin stenges i ett år, fra januar 2017. Det vil
bli etablert en alternativ lab som finansieres gjennom utstyrsbevilgningen til MH2.
Finansieringsløsningen på ca. 30 mill kroner er godkjent av UiT og KD.
Andre stegs søknad fra Terje Johansens forskningsgruppe om Senter for fremragende forskning
(SFF) er innsendt og endelig svar forventes i november.
Det arbeides med større søknad om ressurser til PET forskning i samarbeid mellom Helsefak og
UNN/Helse Nord til Tromsø forskningsstiftelse.
To yngre forskere fra Helsefak som søkte Tromsø forskningsstiftelse om å bli tatt opp i program
for utviklinga av talentfulle forskere gikk dessverre ikke videre til runde to.
Helsefak har søkt om å få Senter for fremragende utdanning (SFU) med fokus på
tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).
Orientering om budsjettkonferanse 25. mai ved UiT.
Universitetsstyret vedtok 16. juni 2016 en 5-årig satsing på et meritteringssystem for
undervisning som er utarbeidet av NTNU og UiT.
Organisering, styring og ledelse ved UiT: (i) En modell for sammensetning og ledelse på Nivå 1
skal fremmes som sak for universitetsstyret i september 2016. Herunder om det skal være valgt
eller ansatt rektor. (ii) NiFU skal levere en evalueringsrapport til UiT 30 september 2016. (iii)
Universitetsstyret skal ta stilling til en samlet prosess for organisering av UiT i oktobermøtet.
29 millioner i SAKS midler skal fordeles, der 8,5 mill er søkbare fra fakultetene. Helsefak vil
søke i samarbeid med IHO, og vil blant annet synliggjøre merkostnader ved fusjonen.
Orientering om Adm2020-prosessen på fakultetet og UiT sentralt.

Vedtak
Styret tar saken til orientering

OS 14/16 Økonomirapport pr. 31.mai - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1107
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Styret tar saken til orientering
FS 18/16 Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny finansieringsmodell fra 2018 2016/5754
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget med
eventuelle endringer som fremkommer i møtet.
2. Fakultetsstyret ber budsjettenhetene budsjettere i tråd med vedtatt ramme.
3. Fakultetsstyret ber om at det arbeides videre med å ha et aktivitetsnivå som er i samsvar med
fakultetets finansieringssituasjon.
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4. Fakultetsstyret ber dekan nedsette en arbeidsgruppe for å revidere fakultetets
budsjettfordelingsmodell etter de hovedprinsippene som legges til grunn for universitetets nye
budsjettfordelingsmodell vedtatt av universitetsstyret.
5. Fakultetsstyret ber fakultetet implementere en revidert budsjettfordelingsmodell fra budsjettåret
2018.
6. Fakultetsstyret ber dekanen igangsette et arbeid for å endre aktivitetsnivået tilpasset fakultetets
framtidige økonomiske rammer, og jobbe for at UiT har en samlet strategisk tilnærming til
omstillingene.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt
FS 19/16 Revidert system for eksterne evalueringer av studieprogram ved Det helsevitenskapelige
fakultet 2016/1981
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner revidert beskrivelse for ekstern evaluering av studieprogram.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt
FS 20/16 Rapport forskning 2015 - Det helsevitenskapelige fakultet 2016/5978
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret tar rapporten til orientering.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt.
FS 21/16 Strategisk handlingsrom - endelig behandling 2016/1111
Innstilling til vedtak:
1. Forslag til tematisk innretning for Helsefaks strategiske handlingsrom godkjennes slik de
framkommer av vedlegg 1.
2. Strategisk handlingsrom forvaltes slik som beskrevet i saksframlegget.
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Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt
FS 22/16 Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter ved
Institutt for samfunnsmedisin 2016/3277
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner planen for opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO
som kjernefasiliteter med det finansieringsbehovet som framkommer i saken.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen og ISM om å fortsette arbeidet med å øke andelen ekstern
finansiering.
Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 20.06.2016

Vedtak
Enstemmig vedtatt.
Merknad: Det kom innspill fra styremedlem Vibeke Guddingsmo om at det må vurderes en annen
framtidig finansieringsmodell enn basiskutt for enhetene for fakultetets medfinansiering av
forskningsinfrastruktur.
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref.: 2016/5298
Dato: 31.08.2016

Avdeling for personal og organisasjon

Høring: Modell for styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet
Det helsevitenskapelige fakultet gir med dette våre vurderinger til de 6 punkter som universitetsdirektøren
etterspør:
1.

Hvilken ordning bør UiT Norges arktiske universitet velge med virkning fra 1.8.2017?

Helsefak støtter prinsipielt normalmodellen for styring og ledelse med ansatt rektor og ekstern leder av
universitetsstyret (enhetlig ledelse).
2.
Hva er hovedbegrunnelser for vurderingen under punkt 1, og hva kan være fordeler og
ulemper med de to ordningene?
Det er flere grunner som ligger til grunn for vår vurdering. (i) Enhetlig ledelse gir grunnlag for et klarere og
administrativt ansvarsforhold med et samlet faglig ansvar hos rektor. UiT vil også ha en konsisten
ledelsesmodell med enhetlig ledelse fra rektor via dekan til instituttledelsen. (ii) I en todelt modell er i praksis
rektor delaktig i forberedelser av styresaker. I en slik modell fører rektor som styreleder i prinsippet tilsyn
med eget arbeid. Det er prinsipielt uheldig og gir for stor konsentrasjon av myndighet. (iii) Det er empirisk
grunnlag for at ansettelse av rektor fører til et bredere rekrutteringsgrunnlag av kandidater. UiT er en svært
viktig samfunnsinstitusjon, og det er prinsipielt viktig at rekrutteringsgrunnlaget for rektorstillingen er best
mulig. (iv) En dyktig ekstern styreleder vil i samarbeid med rektor, gjennom sine kvaliteter og nettverk, kunne
tilføre universitetet et forsterkende moment i sin strategiske utvikling.
I begge modeller vil medvirkning til styring og ledelse fra studenter og ansatte ivaretas gjennom deres flertall
i styret (7 interne og 4 eksterne). Styret skal være et kollegialt organ der alle medlemmene har likt mandat for
å treffe helhetlige beslutninger. Dette inkluderer også styreleder uavhengig av om han/hun er valgt versus
utpekt av KD.
3.
Dersom UiT Norges arktiske universitet skal videreføre dagens ordning med valgt rektor: hva
kan være en hensiktsmessig størrelse og sammensetning av rektorteam?
Det er saklig grunnlag for å hevde at dagens ordning med at to prorektorer skal velges sammen med rektor
skaper rekrutteringsproblemer. Ved de to siste valgene ved UiT har det kun vært to alternative team til tross
for at det ved siste valg også ble nedsatt en egen rekrutteringskomite. Helsefak vurderer det derfor som mest
hensiktsmessig at det kun velges en rektor, evt. også en prorektor (rektors stedfortreder). Valgt rektor (og evt.
prorektor) kan deretter vurdere å sette sammen et utvidet team i samråd med universitetsdirektøren.
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4.
Dersom UiT Norges arktiske universitet skal innføre ordning med ansatt rektor: hva kan være
en hensiktsmessig sammensetning av universitetsledelsen?
Ansatt rektor må i samråd med sitt styre kunne sette sammen en ledelse med et hensiktsmessig faglig pro/viserektorteam for å ivareta god strategiske utvikling innenfor kjerneaktivitetene (forskning, utdanning,
formidling og innovasjon) i et multi-campusuniversitet. Helsefak vurderer det slik at det ville være en fordel
med en administrasjon og en samlet leder som rapporterer til og arbeider på fullmakt fra rektor.
Administrasjonen med avdelinger innenfor kjerneaktivitetene bør ha seksjonsledere som arbeider i nært
samarbeid med sine respektive prorektorer.
Nåværende ordning med campusråd med et definert mandat og viserektorer kan videreføres med en
evaluering etter en hensiktsmessig tidsperiode (3-4 år).
5.
Dersom UiT Norges arktiske universitet skal innføre ordning med ansatt rektor: hvordan kan
rekrutteringsprosessen legges opp, jf. at prosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig
legitimitet?
Rektor har en særlig viktig myndighet ved UiT. Det er derfor svært viktig at det legges til rette for
transparente prosesser med tydelig medvirkning fra ansatte og studenter i rekrutteringsarbeid og ved
ansettelse. Det må utarbeides hensiktsmessige kriterier som ivaretar behovene for en nødvendige faglige og
ledelsesmessig legitimitet. Helsefak mener det vil være hensiktsmessig med en bredere sammensatt komite
som innstiller til styret i saken.
6.

Andre hensyn og synspunkter som høringsinstansene mener kan være relevante.

Saken er behandlet i dekanat, i ledermøte med instituttledere, og forankret på sirkulasjon til styreleder.
Vennlig hilsen

Arnfinn Sundsfjord
Dekan

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/1107/SHO037
Dato: 15.09.2016

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
17/16

Økonomirapport pr. 2. tertial 2016 - Det helsevitenskapelige fakultet

1. Innledning
Økonomirapporten legges fram for at fakultetsstyret skal få kjennskap til den økonomiske
situasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved utgangen av august 2016.
Rapporteringen omfatter både fakultetets bevilgningsøkonomi (BEV) og bidrags- og
oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). I tabellene angis mindreforbruki med negativt fortegn, og
merforbrukii angis med positivt fortegn. Budsjettavvik framkommer som regnskap minus budsjett.

2. Hovedtrekk
Regnskapet pr. 2. tertial 2016 viser at kostnadene så langt i år har vært 35 mill. kr høyere enn
inntektene. Regnskapet i BEV viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 21 mill. kr. BOAregnskapet viser et merforbruk i forhold til budsjett på 34 mill. kr.
Sammenlignet med tilsvarende regnskapsperiode i 2011 - 2015 viser regnskapet samme vekst i
personalkostnadene som før. Inntektene er litt lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens
kostnadene til drift og reise er omlag uendret.
Inntektene er så langt i år lavere enn budsjettert. Personalkostnadene avviker lite fra budsjett,
derimot er øvrige kostnader som drift, reise osv. langt lavere enn budsjettet gir rom for.
I 2016 er budsjettet for øvrige kostnader 60 mill. kr høyere enn regnskapsførte kostnader i 2015.
Kostnadene kan økes med hhv. 36 og 24 mill. kr i BEV og BOA. Budsjettet for 2016 gir rom for å
øke øvrige kostnader med over 30 % i forhold til faktiske kostnader i fjor.
Budsjettet for 2016 indikerer et årsresultat på 75 mill. kr i merforbruk. Sammenlignet med
utviklingen i foregående år framstår budsjetterte kostnader som høye. Dersom inntektene i 2016
blir om lag som budsjettert, og kostnadsveksten blir som i tidligere år, vil årsresultatet for 2016 bli
nær null. Dette vil i så tilfelle bety at fakultetets samlede avsetninger ikke reduseres nevneverdig i
løpet av 2016.
IHO har pr. dato overbudsjettert med 6 mill. kr på protype 10. Dette har sammenheng med en
underfinansiering av instituttet etter fusjonen med tidligere HiH og HiN. Helsefak har behov for en
snarlig avklaring rundt finansieringen av IHO, med tanke på at årsavslutningen kun er et tertial frem
i tid.
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Den økonomiske situasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved utgangen av 2. tertial 2016
anses som tilfredsstillende.

3. Hovedtall for Helsefak
I hovedtallene fra regnskapet iii inngår både bevilgning fra departementene (inkl. tildeling for å
dekke internhusleie) og ekstern finansiering fra andre kilder. I del 3 og 4 vil henholdsvis
bevilgningsøkonomien (BEV) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) bli nærmere
omtalt.

Diagrammet viser utvikling i inntekter og kostnader ved Helsefak i perioden 2011-2015, samt
budsjetterte inntekter og kostnader i 2016. Inntekter og kostnader knyttet til internhusleie er utelatt.
Årsregnskapene for 2011, 2012, 2014 og 2015 viste mindreforbruk, mens årsregnskapet for 2013
viste et lite merforbruk.
Budsjettet for 2016 indikerer et årsresultat på 75 mill. kr i merforbruk. Sammenlignet med
utviklingen i foregående år framstår budsjetterte kostnader som høye. Dersom inntektene i 2016
blir om lag som budsjettert, og kostnadsveksten blir som i tidligere år, vil årsresultatet for 2016 bli
nær null. Dette vil i så tilfelle bety at fakultetets samlede avsetninger ikke reduseres nevneverdig i
løpet av 2016.
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Diagrammet viser utvikling i inntekter, personalkostnader og øvrige kostnader ved Helsefak i
perioden 2011-2015, samt budsjetterte inntekter og kostnader i 2016. Inntekter og kostnader knyttet
til internhusleie er utelatt. Trender i regnskapet er framskrevet.

Inntekter
Budsjettet for 2016 indikerer at inntektene blir 34 mill. kr høyere enn i fjor. Inntektene i
bevilgningsøkonomien øker med 48 mill. kr, mens BOA-inntektene reduseres med 14 mill. kr.

Personalkostnader
Personalkostnadene i 2016 er budsjettert til å bli 63 mill. kr høyere enn i 2015. Kostnadene i BEV
øker med 61 mill. kr, mens personalkostnadene i BOA øker med 2 mill. kr.
Personalkostnadene har i perioden 2011 - 2015 hatt en årlig vekst på 7 - 8 %. Budsjettet indikerer
minst samme vekst i 2016.

Øvrige kostnader
Et markant utviklingstrekk for de siste årene er at kostnader til drift, reise, investeringer osv. ikke
har økt selv om personalkostnadene har økt mye. Hvis man tar hensyn til generell prisvekst betyr
dette at Helsefak har brukt gradvis mindre på slike kostnader i perioden.
Budsjettet for øvrige kostnader er 60 mill. kr høyere enn regnskapsførte kostnader i 2015.
Kostnadene kan økes med hhv. 36 og 24 mill. kr i BEV og BOA.
Budsjettet for 2016 gir rom for å øke øvrige kostnader med over 30 % i forhold til faktiske kostnader
i fjor.
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Diagrammet viser utviklingen i avsetningene ved Helsefak i perioden 2011-2015, samt budsjetterte
avsetninger ved utgangen av 2016.
Budsjettert årsresultat for 2016 er 75 mill. kr i merforbruk. Dette indikerer at det skal gjenstå 105
mill. kr i avsetninger som skyldes ubrukte midler ved utgangen av 2016, noe som er 4 mill. kr
mindre enn fakultetets samlede forpliktelser.
IHO har pr. dato overbudsjettert med 6 mill. kr på protype 10. Dette har sammenheng med en
underfinansiering av instituttet etter fusjonen med tidligere HiH og HiN. Fakultetet har tatt initiativ
til dialog med UiT for å komme til enighet rundt håndteringen av dette både på kort og lang sikt.
UiT har ikke respondert på denne henvendelsen. Helsefak har behov for en snarlig avklaring rundt
finansieringen av IHO, med tanke på at årsavslutningen kun er et tertial frem i tid. I tillegg skal UiT
gjennomføre budsjettfordelingen for 2017 i november og eventuelle tilpasninger knyttet til fusjonen
må avklares i forkant av dette.
I FS 7/16 Avsetninger pr. 31.12.2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet: Ubrukte midler i BEV
og BOA (ePhorte 2016/1107) vedtok fakultetsstyret at Helsefak i 2016 kan budsjettere med inntil
4,8 mill. kr i protype 10-kostnader som ikke har dekning i avsetninger uten forpliktelser pr.
31.12.2015. I forbindelse med prognosen er budsjetterte kostnader ved Fakadm redusert. Med tanke
på den uavklarte finansieringen av IHO etter siste fusjon, er frigjorte midler ved Fakadm ikke
omdisponert til andre formål siden kostnadene var finansiert med overbudsjettering iht. FSvedtaket.

BEV
I bevilgningsøkonomien skal avsetningene knyttet til protype 10 - Ordinær driftiv reduseres med 21
mill. kr i løpet av 2016 (hvorav 4 mill. kr ikke har dekning i summen av protype 10-avsetninger og
protype 10-inntektene). Helsefak sine protype 12-avsetninger v skal reduseres med 13 mill. kr.
Videre planlegges det å bruke 7 mill. kr av avsetningene som er øremerket fra departement vi
(protype 13-15).

BOA
Budsjettet indikerer at avsetningene i BOA skal reduseres med 34 mill. kr i løpet av 2016.
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Diagrammet viser hvor stor del av inntektene (ekskl. internhusleie) som benyttes til lønn. Linja for
totaløkonomi er en kombinasjon av linjene for BEV og BOA.
Regnskapet for 2011 viste at personalkostnadene utgjorde 60 % av inntektene. I 2015 var andelen
økt til 68 %. Budsjettet for 2016 tilsier at andelen av inntekt som benyttes til lønn skal øke
ytterligere.

Tabell 1 - Totaløkonomi. 1. januar - 31. august 2011 - 2016. Avvik pr. 31. august 2016
Kontoklasse (beløp i 1000 kr)
3 - Inntekter
5 - Lønn
6/7 - Drift og reiser
4/8/9 - Interne transaksjoner og finansposter
Totalt

Regnskap
2011-2016

Regnskap
2016
-565 752
419 203
95 251
86 605
35 308

Budsjett
2016
-618 694
421 644
133 478
85 610
22 038

Avvik
52 942
-2 441
-38 228
996
13 270

Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik i Helsefak sin totaløkonomi. Så langt i år viser
regnskapet et merforbruk på 35 mill. kr. Budsjettet viser et planlagt merforbruk er på 22 mill. kr.
Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 13 mill. kr.
Sammenlignet med tilsvarende regnskapsperiode i 2011 - 2015 viser regnskapet samme vekst i
personalkostnadene som før. Inntektene er litt lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens
kostnadene til drift og reise øker litt. Kostnadene knyttet til interne transaksjoner øker blant annet
på grunn av høyere internhusleie.
Inntektene er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene avviker lite fra budsjett, derimot er øvrige
kostnader som drift, reise osv. langt lavere enn budsjettet gir rom for.
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Diagrammet viser avvik mellom regnskap og budsjett pr. 2. tertial 2016.
I bevilgningsøkonomien viser regnskapet mindreforbruk i forhold til budsjett både for aktiviteter
som er finansiert av øremerkede midler (protype 12 – 15) og ordinær drift (protype 10). BOAregnskapet viser derimot merforbruk i forhold til budsjett.

4. Hovedtall bevilgningsøkonomi (BEV)
Bevilgningsøkonomien til Helsefak finansieres i all hovedsak med midler fra
Kunnskapsdepartementet. I tillegg inngår bevilgning fra andre departement, salgsinntekter og
midler fra BOA i form av dekningsbidrag fra prosjektene.

Tabell 2 - BEV. 1. januar - 31. august 2011 - 2016. Avvik pr. 31. august 2016
Kontoklasse (beløp i 1000 kr)
3 - Inntekter
5 - Lønn
6/7 - Drift og reiser
4/8/9 - Interne transaksjoner og finansposter
Totalt

Regnskap
2011-2016

Regnskap
2016
-468 345
318 376
71 052
60 683
-18 235

Budsjett
2016
-464 227
323 254
83 424
59 836
2 286

Avvik
-4 118
-4 878
-12 372
847
-20 521

Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik i bevilgningsøkonomien. Så langt i år viser
regnskapet et mindreforbruk på 18 mill. kr. I budsjettet er det planlagt et merforbruk på 2 mill. kr.
i samme periode. Dette gir et mindreforbruk i forhold til budsjett på 21 mill. kr.
Sammenlignet med tilsvarende regnskapsperiode i 2011 - 2015 viser regnskapet at veksten i
inntekter og personalkostnader er litt høyere enn tidligere. Kostnadene knyttet til drift og reise øker
noe. Interne transaksjoner øker i hovedsak som følge av høyere internhusleie.
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Regnskapet viser at inntektene så langt i år er 4 mill. kr høyere enn budsjettert. Lønnskostnadene
er 5 mill. kr lavere enn budsjettert. Budsjettavviket må sannsynligvis ses i sammenheng med
merforbruk i forhold til lønnsbudsjett i BOA. Kostnadene til drift og reise er 12 mill. kr lavere enn
budsjett. Regnskapet for interne transaksjoner viser et lite merforbruk i forhold til budsjett.

Diagrammet viser avvik mellom regnskap og budsjett pr. 2. tertial 2016 for enhetene ved Helsefak
Regnskapet for de fleste av enhetene viser mindreforbruk i forhold til budsjett. Regnskapet for IKM
og Fakadm viser derimot merforbruk i forhold til protype 10-budsjett. Etter en nærmere analyse av
avvikene anses Fakadm sitt budsjettavvik som et periodiseringsavvik som forventes å bortfalle i
løpet av høsten. IKM har derimot gitt tilbakemelding om at enheten forventer noe merforbruk på
lønn, og at det ikke kan ses bort i fra at instituttet årsregnskap for protype 10 vil vise merforbruk.

5. Hovedtall bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Helsefaks bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter finansieres med midler fra eksterne aktører,
for eksempel EU og NFR. I tillegg inngår midler fra BEV i form av egeninnsats i prosjektene.

Tabell 3 - BOA. 1. januar - 31. august 2011 - 2016. Avvik pr. 31. august 2016
Kontoklasse (beløp i 1000 kr)
3 - Inntekter
5 - Lønn
6/7 - Drift og reiser
4/8/9 - Interne transaksjoner og finansposter
Totalt

Regnskap
2011-2016

Regnskap
2016
-97 407
100 827
24 199
25 922
53 543

Budsjett
2016
-154 467
98 390
50 055
25 774
19 752

Avvik
57 061
2 437
-25 855
148
33 791

Tabellen viser regnskap, budsjett og budsjettavvik i Helsefak sin eksternøkonomi. Så langt i år viser
regnskapet et merforbruk på 53 mill. kr. Budsjettet viser et planlagt resultat på 20 mill. kr i
merforbruk. Dette gir et merforbruk i forhold til budsjett på 34 mill. kr.
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Inntektene er langt lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Personalkostnadene er på samme nivå som
i fjor. Kostnadene knyttet til drift og reise er derimot lave i forhold til kostnadsnivået i tidligere år.
Interne transaksjoner er som budsjettert.
Regnskapet viser at inntektene så langt i år er 57 mill. kr lavere enn budsjettert. Avviket antas å ha
sammenheng med at en stor del av eksterne inntekter innbetales på slutten av året. Lønnskostnadene
er 2 mill. kr høyere enn budsjettert. Budsjettavviket må sannsynligvis ses i sammenheng med
mindreforbruk i forhold til lønnsbudsjett i BEV. Kostnadene til drift og reise er 26 mill. kr lavere
enn budsjett.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
–

–
Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og rådgiver Stein-Bjørnar Holmbukt, seksjon
for personal- og økonomitjenester

Mindreforbruk: Inntektene overstiger kostnadene i regnskapsperioden (overskudd). Mindreforbruk
i forhold til budsjett: Inntektene overstiger budsjetterte inntekter, ev. kostnadene er lavere enn
budsjett.
i

Merforbruk: Kostnadene overstiger inntektene i regnskapsperioden (underskudd). Merforbruk i
forhold til budsjett: Kostnadene overstiger budsjetterte kostnader, ev. inntektene er lavere enn
budsjett.
ii

Regnskapet avregnes tertialvis. Følgende avregningskonti er utelatt fra tabellene: 3240, 3409, 3419,
3424, 3429, 3434, 3439, 3449, 3459, 3468, 3469, 3499, 8900, 8901, 8902 og 8903. Korrigeringen er i
tråd med Økonomiavdelingens tertialrapportering (ePhorte 2013/2380). Tiltak 100996 – Eiendeler
er utelatt da regnskapet før november 2013 ikke viste avskrivning av anleggsmidler. Regnskapstall
for ulike perioder er nominelle størrelser.
iii

Protype 10 – Ordinær drift: Det meste av BEV består av aktiviteter som er finansiert innenfor
budsjettåret. Dersom det ved årsavslutningen er avsetninger knyttet til udisponerte protype 10midler, kan disse omdisponeres av fakultetsstyret iht. Helsefaks retningslinjer for behandling av
avsetninger (ePhorte 2011/510-67).
iv

Protype 12 – Øremerket UiT: Aktiviteter finansiert med øremerkede midler fra instituttet, fakultetet
eller universitetet. Dersom det ved årsskifte gjenstår ubrukte midler, overføres disse til neste år så
lenge formålet ikke er innfridd eller aktiviteten er avsluttet. Tildelende enhet kan omdisponere
ubenyttede midler.
v

Protype 13-15 – Øremerket departement: Aktiviteter finansiert av øremerkede midler fra
Kunnskapsdepartementet/andre departement. Ubrukte midler overføres til neste år dersom formålet
ikke er innfridd. Midlene kan ikke omdisponeres til andre formål.
vi

UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Side22

8

Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/7819/ASS032
Dato: 09.09.2016

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
18/16

Orientering om økt EU-søknadsaktivitet ved Helsefak
Ekstern finansiering er for forskningsinstitusjoner og forskere stadig mer meritterende økonomisk
og omdømmemessig, og krav om slik finansiering på konkurranseutsatte arenaer øker tilsvarende.
Ikke minst er EU-arenaen av vesentlig betydning for ressurstildeling og vurdering av
forskningskvalitet.
Søknadsaktivitet er derfor en av indikatorene som vektlegges i form av strategiske tildelinger av
midler. I sterkere grad kommer etterhvert også premiering av søknadskvalitet for gode søknader
som ikke går helt til topps og derfor ikke innvilges.
Eksempelvis fordeler UiT årlig 5-6 strategiske postdoktorstillinger til de fakulteter som har
oppnådd høyest poengsum basert delvis på antall og delvis på kvalitet av innsendte søknader til
Horison2020. For 2015 oppnådde Helsefak 15 poeng, noe som bare holdt til en 4. plass blant
fakultetene ved UiT. NT- og BFE-fakultetene hadde mer enn den dobbelte poengsummen, og selv
HSL lå foran Helsefak på denne rangeringen. Resultatet var at Helsefak med et nødskrik fikk
tildelt en postdoktorstilling basert på disse indikatorene.
Det er med bakgrunn i tidligere års aktiviteter gledelig å fastslå at søknadsaktiviteten ved
Helsefak inneværende år er betydelig styrket. Målt med UiT sitt beregningsgrunnlag er Helsefak
sine EU-poeng i 2016 økt fra fjorårets 15 til 34, en økning på 125 %. Fire av disse poengene
stammer fra deltakelse i UiT sitt rekrutteringsprogram for innkommende kandidater til MSCA-IF,
et program som også vil gi (til dels betydelig) økning for enkelte andre fakulteter. Fratrukket disse
har Helsefak fortsatt en poengøkning på 90 %.
Det kan foreligge en viss underestimering av årets aktivitet ved Helsefak gjennom ikke-innmeldte
søknader. Våre tall bygger på kjennskap til og i enkelte tilfeller direkte bistand Seksjon for
forskningstjenester har ytt til søknader, og noen søknadsinitiativ fra fakultetet er vi blitt gjort kjent
med via AFU på nivå 1.
Forskere ved Helsefak har også deltatt på seks andre søknader administrert gjennom EU-systemet
men som ikke er del av H2020 og dermed ikke er poenggivende i beregningssystemet.
Helsefak har pr i dag en intern finansiell støtteordning for forberedelse av søknader til EU og
store nasjonale søknader (eks. senter- og fyrtårnsøknader) og som utfyller ordningen med
Forsknings-rådets PES-midler administrert av AFU. Administrasjonen jobber også med en
insentiv-modell for søknader som har oppnådd spesielt god evaluering uten å bli finansierte.
Modellen gjelder både EU (H2020 – alle deler) og Forskningsrådet (FRIPRO - en «læringsarena»
for ERC). Forskningsrådet lanserte nylig en lignende men mer omfattende ordning når det gjelder
ERC-søknader.
Året 2017 kan bli et lite hvile-år på EU-arenaen for Helsefak, men to koordinatorsøknader er
allerede planlagt for innlevering januar 2017. Året vil delvis preges av forberedelse til de nye
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arbeidsprogrammene for 2018-2020. Disse offentliggjøres høsten 2017, men vi vil allerede tidlig
på våren konfidensielt motta utkast til kommende utlysninger og kan forberede aktuelle miljøer
for søknader.
Vi håper 2017 og spesielt påfølgende år vil styrke årets tendens for vår søknadsaktivitet, og ikke
minst at vi gjennom søkernes egentrening og målrettede tiltak fra fakultetet overfor søkerne kan
øke kvaliteten og dermed konkurranseevnen for våre søknader.

Arnfinn Sundsfjord
Dekan

Kjetil Kvalsvik

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Oversikt over EU-søknadsaktivitet ved Helsefak
Saksbehandler: Seniorrådgiver Inge W. Nilsen, forskningsseksjonen
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EU-KATEGORI

SØKER

ROLLE

CALL

1 / 2 steg

DEADLINE

Societal Challenge 1Health.. (H2020)

Brita Elvevåg

Koordinator

John-Bjarne Hansen
Pia Schulz zur Wiesch
Truls Myrmel
Eiliv Lund
Tom Wilsgård
Martin Eisemann
Charlotte Reedtz
Brita Elvevåg
Silje Wangberg

Koordinator
PI
Partner
PI
Partner
WP-leder
Partner
Koordinator
Koordinator

FET-OPEN ( (H2020)

Peter McCourt

PI

MSCA-IF-2016 (H2020)

Lorena Arranz
Natasa Skalko-Basnet
Pål Johnsen (in)
Nina Emaus
Ugo Moens
John-Bjarne Hansen

Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder

SC1-PM-02-2016

2

04.okt

steg 2: april 2017

SC1-PM-02-2016
SC1-PM-09-2016
SC1-PM-09-2016
SC1-PM-04-2016
SC1-PM-04-2016
SC1-PM-07-2017
SC1-PM-07-2017
SC1-PM-15-2017
SC1-PM-15-2017

2
1
1
1
1
2
2
1
1

04.okt
13.apr
13.apr
13.apr
13.apr
04.okt
04.okt
jan.17
jan.17

steg 2: april 2017
INNVILGET (score 15) € 644.072
Avslått
Avslått ??
Avslått (score 12)
steg 2: april 2017
steg 2: april 2017

1

11.mai

1
1
1
1
1
1

14.sep
14.sep
14.sep
14.sep
14.sep
14.sep

MSCA-ITN-2016 (H2020)

Brita Elvevåg
Peter McCourt/ Natasa
Skalko-Basnet/ Bård
Smedsrød

PI
Partner/PI

1
1

12.jan
12.jan

Avslått
Avslått

Ørjan Samuelsen
Pål Johnsen
Pål Johnsen

PI
Koordinator
PI

2
2
2

21.mar
21.mar
21.mar

Avslått
Videre, full søknad
Avslått

ERA-NET-CVD

Ole-Jakob How

Partner

2

08.mar

Avslått

ERA-NET EuroNanoMed II

Natasa Skalko-Basnet

Partner

1

11.feb

Evaulert

EUROSTARS

Arnfinn Sundsfjord

PI

1

18.feb

Avslått

JPI-AMR & ERA-NET
Cofund

IEF-2016
IEF-2016
IEF-2016
IF-GF-2016
IEF-2016
IEF-2016

RESULTAT

UiT-score *
2016
2017
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

4
4
2
UiT-program
UiT-program

2
2

Deadline: 04. juli

0
0
0
0

Final: september

0
0

Sum 2016
Sum 2015
* UiT Strategiske postdoktorstillinger - Poengscore for H2020 søknader
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2
2
2
2
2
2

34
15

Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/5476/TEN024
Dato: 13.09.2016

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
19/16

Veien mot Senter for fremragende utdanning (SFU)
Bakgrunn
Helsefak har i strategi 2014-2020 – Framtida blir hva vi gjør den til klare ambisjoner om å oppnå
status som SFU innen 2020. Utlysning av 3-6 nye SFU kom fra NOKUT 17. februar 2016.
Søknadsrammen tilsvarer 4-8 millioner kroner per år i fem år, med mulighet for forlengelse i
ytterligere fem år. Søknadsfristen var 13. mai 2016 og innen fristen var det levert totalt 22
søknader om SFU-status. 12 universiteter og høyskoler var blant søkerne, deriblant en søknad fra
UiT Norges Arktiske universitet, Helsefak: INTERPROF- Centre for Interprofessional Education
in Health and Social sciences.
Søknadene ble vurdert av en internasjonal ekspertkomite: Professor og direktør Stephanie
Marshall, Higher Education Academy, Storbritannia, leder. Student Christine Alveberg, NSO og
Universitetet i Agder, Norge. Professor Peter Dieter, Dresden University of Technology, Tyskland.
Dosent og utviklingsleder Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark. Professor og
prorektor Duncan Lawson, Newman University, Storbritannia. Professor og prorektor Philippa
Levy, University of Adelaide, Australia. I midten av juli var det klart at ni søkere var klare for
finalerunde med institusjonsbesøk, deriblant INTERPROF- med besøk 5.september 2016. Tilbud
om innsending av supplerende informasjon om evaluering, disseminering og bærekraftighet etter
opphør av eventuell senterstatus ble innsendt innen fristens utløp 15.august.

En god nummer to i 2013
Helsefak var søker med finaleplass i 2013. Søknaden om INTERPROF fikk også da topp score og
institusjonsbesøk, men nådde ikke opp i konkurransen. Komiteen den gang oppfordret oss til å
inkludere sosialfagene i senteret, utvikle et bedre opplæringsprogram for ansatte og sørge for at
flere ansatte var involvert i tverrprofesjonell undervisning og læring. Et større omfang av
tverrprofesjonelle læringsaktiviteter gjennom studieprogrammenes forløp ble etterspurt og en mer
tydelig strategi for forskning og evaluering ved senteret måtte på plass.
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Nye grep og fremdrift mot 2016
Mye har skjedd siden 2013. HEL 0700 (10 ECTS )- er implementert som et felles emne for de
fleste av helsefak’s førsteårsstudenter med studieforberedende og profesjonsforberedende innhold
(akademisk skriving, kritisk kildebruk, kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon etc).
Mange piloter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier har vært prøvd ut og er
evaluert. En TPS-gruppe med representasjon fra ansatte fra alle institutt/relevante studieprogram,
studenter og med representasjon fra bruker/pasient er etablert og har jobbet systematisk med
implementering av tverrprofesjonell samarbeidslæring ved fakultetet. Læring gjennom simulering i
tverrfaglige team (akuttmedisin) skal nå implementeres i full skala for studenter fra sykepleie,
medisin og radiograf på campus Tromsø. En prosjektgruppe på til sammen ti personer, ledet av
Nanna Hauksdottir har jobbet systematisk med involvering av studenter, ansatte og praksisfeltet
for å få på plass ny SFU-søknad. I tillegg er flere initiativ tatt nasjonalt og internasjonalt for å
utvikle arbeidet med- og nettverk tilknyttet- tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og
helsetjeneste. 23.juni 2016 ble prosjektet «Studenter lærer med, av og om hverandre. Innovasjon i
læring av samhandlingskompetanse» tildelt UiT’s Fyrtårnmidler pålydende 1.5 millioner norske
kroner.
INTERPROF- i ny drakt
Årets søknad bygger på et tett partnerskap med fem selekterte kommuner (Alta, Lenvik, Bardu,
Harstad og Tromsø), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Fakultet for idrett, reiseliv og
sosialfag (IRS). Senterets kjernevirksomhet er beskrevet i 5 arbeidspakker:
1) Modeller for utprøving av tverrprofesjonell samarbeidslæring i klinisk praksis
2) Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved bruk av digitale virkemidler
3) Opplæring og kompetanseutvikling hos ansatte (faculty development)
4) Evaluering og forskning
5) Disseminering.
Senterplanen skisserer en styringskomite ledet av prorektor utdanning ved UiT Norges arktiske
universitet, med deltakere fra studenter og samarbeidspartnere i prosjektet. Et rådgivende
studentutvalg for TPS er foreslått opprettet med sammensetning fra alle studieprogram i helse- og
sosialfag. I tillegg er et internasjonalt rådgivende utvalg etablert med representasjon fra Sverige,
Danmark, Island og Canada. Budsjettrammen for fem år er 90 millioner. Søknadssummen til
NOKUT er berammet til 40 mill, 46 mill er beregnet dekket over egen ramme ved Helsefak/UiT
og resten er forventet egeninnsats fra samarbeidspartnerne.
Ekspertkomiteen ga i innledende runde en god evaluering av søknaden med karakter 5 av 6
mulige. I tilbakemeldingen får vi skryt for klare visjoner, ambisjoner og rasjonale for senteret.
Involveringen av studenter og det sterke partnerskapet med kommuner og UNN berømmes. Solid
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ledelsesstruktur og forankring i organisasjonen bemerkes og planlagte aktiviteter beskrives som
kreative. Komiteen etterspør en tydeligere beskrivelse av hvordan senteret vil ivareta
forskningsbasert undervisning i TPS spesielt og hvordan INTERPROF vil bidra til FOU-basert
utdanning generelt. Komiteen hadde også utfordringer med å forstå senterets innovasjon i en
internasjonal kontekst.
Vi venter i spenning
En heftig innspurt endte med institusjonsbesøk og dialogmøter med ekspertkomiteen og syv
studenter fra ulike studieprogram, fem deltakere fra vårt avtakerfelt, åtte vitenskapelig ansatte og
åtte ledere og sentrale personer i prosjektet- tusen takk for strålende innsats! 1.november
offentliggjøres nye SFU- ingenting er avgjort før løpet er slutt!
SFU søknaden kan du lese i sin helhet på nett.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Førsteamanuensis og leder HelPed Anita Iversen
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/7735/KVJ022
Dato: 07.09.2016

ORIENTERINGSSAK
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
20/16

Orientering om studentombudets årsrapport for 2015
Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som gir studentene hjelp og veiledning i
saker vedrørende deres helhetlige studiesituasjon.
Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes
rettigheter blir ivaretatt. Årsrapporten for studentombudet ble lagt frem for universitetsstyret som
orienteringssak og er ment å gi universitetet en oversikt over studentombudets virke.
Oppfølging ved Helsefak
Rapporten ble bedt om å følges opp ved fakultetene. Rapporten er blitt distribuert til alle
institutter samt presentert for prodekanene i strategisk utdanningsutvalg.
Seksjon for formidlingstjenester lage en nyhetssak for å spre informasjonen i rapporten samt bidra
til å synliggjøre studentombudets rolle.
Rapporten tas til orientering ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Rapporten i sin helhet ligger vedlagt.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Saksbehandler: rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Studentombudets årsrapport for 2015
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Universitetsledelsen
Arkivref.: 2016/5722/ALO000
Dato: 26.05.2016

Det helsevitenskapelige fakultet
Det juridiske fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket
Vernepleie Campus Harstad

Oppfølging av Studentombudets årsrapport 2015
Viser til fakultetsdirektørmøte 29. april 2016 og gjennomgang av studentombudets årsrapport for
2015. Etter avtale oversendes årsrapporten til oppfølging ved fakulteter og enheter.
Universitetsdirektøren ber om at årsrapporten tas opp i enhetsstyrene og at studentombudet
inviteres i forbindelse med gjennomgangen.

Vennlig hilsen

Lasse Lønnum
universitetsdirektør
Saksbehandler: André Løvik
Ledelse og administrasjon Campus Harstad
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FORORD FRA STUDENTOMBUDET

Det er en glede å få presentere Studentombudet ved UiT sin første årsrapport. Rapporten er
skrevet i henhold til Studentombudets mandat, og er offentlig.1 Årsrapporten fremlegges
universitetsstyret som orienteringssak og er ment å gi universitetet en oversikt over
studentombudets virke.
UiT Norges arktiske universitet (UiT) var den fjerde utdanningsinstitusjonen som fikk
Studentombud i Norge, og ordningen er inspirert av Studentombudet ved Universitetet i
Oslo (UiO). Nasjonalt er ordningen i rask vekst og per i dag har følgende
utdanningsinstitusjoner studentombud: UiO (2013), Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA),
Universitetet i Stavanger (UiS), UiT, Universitetet i Bergen (UiB) (2015) og Handelshøyskolen
i Bergen (HHB) (2016). Dette har medført at den norske studentombudsordningen har fått
oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Selv om hver ordning må tilpasses behovet
ved hver enkelt studiesituasjon, bygger alle ombudsordningene på Studentombudet ved
UiO sitt mandat.
Årsrapporten bygger på rapportene til studentombudene ved UiO og HiOA, noe som vil
være naturlig siden studentombudsordningen ved UiT ble etablert med utgangspunkt i
ordningen fra Universitetet i Oslo. Denne likheten mellom rapportene gjør det mulig å dra
noen sammenlikninger mellom ordningene.
Studentombudet sin årsrapport omfatter et kalenderår, og inneværende rapport vil dermed
omfatter studentombudet sitt virke for høstsemesteret 2015. Det påpekes derfor for ordens
skyld at universitetets organisasjon fremstår i årsrapporten for 2015 som den gjorde før
fusjonen 1.1.2016.
Siden ombudsordningen enda er i startfasen vil det prege årsrapporten for 2015. Denne
første rapporten vil danne plattformen for fremtidige årsrapporter og jeg vil komme med
noen kommentarer vedrørende dette i kapittel 6. Dette vil være i tråd med at
studentombudet må følge utviklingen som skjer både på universitetet og blant studentene i
fremtiden.
Avslutningsvis ønsker jeg dere god lesning!

Tromsø, mars 2016
Torill Varberg

1

Se vedlegg 2: Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 4.
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1. INNLEDNING

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok å opprette ordningen med
studentombud, og Torill Varberg tiltrådte stillingen den 20. juli 2015. Studentene har dermed
hatt tilgang til et studentombud i et semester.
I det følgende vil det gjøres en beskrivelse av Studentombudet ved UiT og studentombudets
virke i 2015. Det vil deretter redegjøres for henvendelser og statistikk knyttet til disse med
noen eksempler. På bakgrunn av henvendelsene, observasjoner og samtaler med tillitsvalgte,
studentutvalg og Studentparlamentet, rettes det fokus mot to områder hvor det foreligger
forbedringspotensial. Videre gis det en kort redegjørelse for nettverk og utvikling, og noen
satsingsområder for studentombudets virke i 2016. Avslutningsvis gis det en oppsummering
av rapporten.

1.1. OM STUDENTOMBUDET VED UIT
Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som gir studentene hjelp og veiledning i
saker vedrørende deres helhetlige studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig
og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.2
Hovedformålet med Studentombudet ved UiT er å sikre at studentenes rettigheter blir
ivaretatt. Dette gjøres ved å påse at saker som omhandler studenter blir rettmessig
behandlet, og at ulike problemer blir løst rettmessig og effektivt på lavest mulig nivå i
organisasjonen.
Studentombudet er en uavhengig instans som er organisatorisk plasser i Norges arktiske
studentsamskipnad. Det betyr at studentombudet har en uavhengig stilling i forhold til
organisasjonen UiT.3
Som en uavhengig og nøytral tredjepart hjelper studentombudet studentene med å finne
løsninger på problemer som kan oppstå i studierelaterte saker, gir en uformell gjennomgang
av ulike alternativer og veileder studentene i saksgangen ved institusjonen. At
studentombudet er nøytral medfører at ombudet ikke tar side i en sak eller representerer
enkeltstudenter overfor universitetet, men vurderer saken ut fra det til enhver tid gjeldende
regelverk ved UiT. Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker, og er ikke en
klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller
beslutningsorganer ved UiT.4
I tillegg til å håndtere enkeltsaker skal Studentombudet løfte prinsipielle problemstillinger
som har betydning for studentenes rettssikkerhet i organisasjonen. Studentombudet kan på

Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 1.
Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 3.
4 Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 5 annet punktum.
2
3

3
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eget initiativ kontakte fakulteter for å informere om kritikkverdige forhold, og har anledning
til å fremme saker direkte for Universitetsstyret.5
Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det skal
alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke
overklages.6 Når det gis bistand har studentombudet bare innsyn i den enkelte saks
dokumenter i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn. Videre har
studentombudet taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 og all kontakt behandles
konfidensielt, med mindre studenten ønsker noe annet.
Det er studentombudet som aktivt skal informere om sin funksjon til studentene ved UiT.7
Studentombudet har derfor opprettet en egen nettside,8 en facebookside9 og en
twitterkonto.10 Videre forsøker studentombudet være synlig på universitetets campuser,
gjøre seg kjent med Studentparlamentet og studentutvalg, og bistår i å gi opplæring i
gjeldende regelverk både til enkeltstudenter, tillitsvalgte og andre.

2. STUDENTOMBUDETS VIRKE I 2015

Studentombudet er selv ansvarlig for å utarbeide strategi og virksomhetsplan for rollen, og
besørge planlegging og daglig drift av egne arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende lover,
forskrifter og interne rutiner.11 Det har derfor vært et hektisk første semester hvor det ble lagt
ned mye tid til å etablere og promotere ordningen, bli bedre kjent med universitetssystemet,
og skape relasjoner til ansatte og til studenter.
Det var stor pågang av henvendelser fra studentene de første månedene etter semesterstart.
Samtidig begynte arbeidet med å kartlegge behovet ved universitetet og utforme stillingen.
Det ble derfor brukt tid til å være til stede, snakke med studenter, studentorganisasjoner og
tillitsvalgte, og begynne promoteringen av ombudsordningen. Dette er et arbeid som vil
fortsette i 2016, og promotering og videreutvikling av ordningen vil være et kontinuerlig
satsingsområde.
Studentombudet var med på flere faglige og sosiale aktiviteter under DebutUKA, deltok på
ulike arrangement, har stått på stand gjennom hele høsten, holdt presentasjoner av
ordningen og deltatt i ulik grad på tillitsvalgtkurs ved fem fakulteter. I tillegg har
Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 7.
Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 10.
7 Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 2.
8 www.uit.no/studentombudet . Det jobbes nå med å etablere en ny og bedre nettside.
9 www.facebook.com/studentombudetuit
10 www.twitter.com/studentombuduit
11 Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 4.
5
6

4
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Studentombudet ved UiT blitt kjent med andre studentombud, både nasjonalt og
internasjonalt. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5.
Studentombudet er blitt tatt godt imot, og har utelukkende fått positiv tilbakemelding fra
studentene. Flere ser verdien i å ha tilgang til en instans som ivaretar og sikrer deres
rettssikkerhet, og mange av studentene som har henvendt seg til studentombudet syns det er
bra å kunne snakke fritt og konfidensielt med en utenforstående person. Også flere ansatte
melder om at de er glad tilbudet eksisterer og har påpekt at det er positivt å få en tredjepart
som kan bidra til å observere, kvalitetssikre og være behjelpelig med å finne løsninger i saker
som omhandler studiesituasjoner.
Studentombudet ved UiT har valgt å ikke ha anledning til «drop in». Dette fordi
studentombudet ønsker at alle studentene ved UiT skal ha det samme tilbudet, uansett
campustilhørighet. Videre ønsker studentombudet å være mest mulig fleksibel siden det ofte
avtales møter, kurs og andre arrangement på ettermiddagen og i helgene. Studentombudet
er derfor tilgjengelig på mail, mobiltelefon og sosiale medier.

3. HENVENDELSER FRA STUDENTENE

Hovedformålet med årsrapporten er å informere om studentombudets virke. Statistikk over
henvendelser per fakultet og henvendelser fordelt på saksområder og perioder vil derfor
legges frem i rapporten. Og basert på dette kan studentombudet avdekke om det foreligger
svakheter i systemet og påpeke utfordringer universitetet bør ta til etterretning.
Studentombudet har mottatt 77 henvendelser i perioden. Samtlige har fått svar og mange har
fått oppfølging og bistand. Det er stor variasjon i hvor mye tid hver henvendelse tar, alt etter
hvor komplekse saker det er tale om og det foreligger stor variasjon i henvendelsenes
alvorlighetsgrad. Ikke overraskende viser enkelte henvendelser etter deres art at
ombudsordningen er i startfasen og at det foreligger uklarheter rundt ordningen, da det har
kommet inn en del saker som egentlig skulle blitt besvart av enheter ved universitetet eller
saksområder som faller utenfor ordningen.
Av de sakene Studentombudet har fått inn er det avdekket brudd på regelverket i 43 av de
totalt 77 henvendelsene. I andre saker er rutiner og reglement fulgt opp, men studentene har
ikke tillitt til at avgjørelsene er riktige. I noen tilfeller har studentombudet avdekket
regelbrudd som viser feil i systemet.
Studenter og ansatte som henvender seg til studentombudet for å få informasjon om
ordningen regnes ikke som henvendelser. Det gjør heller ikke spørsmål som studentombudet
får i møte med studenter eller andre i forbindelse med presentasjoner eller arrangement.

5
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3.1. HENVENDELSER FORDELT PÅ FAKULTET
Det har kommet inn henvendelser fra studenter ved alle fakultetene i perioden. Og det har
vært særlig stor pågang fra enkelte fakulteter etter at studentombudet har hatt
presentasjoner eller kurs ved enheten.
Når studentene kontakter studentombudet spør ikke ombudet nødvendigvis om hvilket
fakultet eller hvilket studieprogram studentene tilhører. I noen tilfeller er det nødvendig for
å gi best mulig veiledning, i andre tilfeller kommer det naturlig opp i samtalen. Derfor er
ikke alltid fakultetstilhørigheten kjen t.
Tall fra NSD – Norsk senter for forskningsdata viser at det i 2015var det registrert 11947,1
studenter ved universitetet. Disse fordelte seg på universitetets fakulteter på følgende måte12:
Fakultet
BFE – Fakultet for biovitenskap, fis keri og økonomi
Finnfak – Finnmarksfakultetet
Helsefak – Det helsevitenskapelige fakultet
HSL – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Jurfak – Det juridiske fakultet
Kunstfak – Det kunstfaglige fakultet
NT -fak – Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Uspesifisert
Sum

Antall studenter
1761
716,3
3035
3043
823
180,9
1327
1061
11947,1

Tabell 1: Antall studenter ved UiT i 2015fordelt på fakultet .
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Figur 1: Antall henvendelser fordelt på fakultet .

12

Tall hentet fra NSDs utdanningsstatistikk (DBH)
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Som de to største fakultetene er det ikke overraskende at det er flere studenter fra Helsefak
og HSL som har vært i kontakt med studentombudet. Men justert for antall studenter var det
studentene ved Finnmarksfakultetet (nåværende IRS) som har benyttet tilbudet mest.
Fakultet
BFE – Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Finnfak – Finnmarksfakultetet
Helsefak – Det helsevitenskapelige fakultet
HSL – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Jurfak – Det juridiske fakultet
Kunstfak – Det kunstfaglige fakultet
NT-fak – Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Antall studenter
0,40 %
1,26 %
0,69 %
0,56 %
0,49 %
1,11 %
0,45 %

Tabell 2: Prosentandel av fakultetenes studenter som har henvendt seg til studentombudet

Det kan være flere forklaringer til denne fordelingen, men studentombudet tror det
avgjørende er studentenes kjennskap til ordningen.
Det er videre 11 henvendelser hvor fakultetstilhørighet ikke er kjent eller som av andre
grunner ikke faller inn under tallene i tabell 2. Studentombudet har mottatt to henvendelser
fra studenter som ikke har tilknytning til UiT Norges arktiske universitet, men som tilhører
andre utdanningsinstitusjoner. Begge studentene ble henvist til studentombudet ved eget
universitet.
Studentombudet har også fått inn 4 henvendelser fra Ph.D-studenter, hvor det var tale om
arbeidsrettslige problemstillinger. Studentombudet er tilgjengelig for denne gruppen, men er
bare behjelpelig i saker som gjelder deres studiesituasjon og ikke deres forhold som ansatt.

3.2. HENVENDELSER FORDELT PÅ SAKSOMRÅDER
Studentombudet har sortert henvendelsen inn i 11 kategorier.13 De fleste henvendelsene
faller inn under en enkelt kategori, mens der er andre saker som har vært mer komplekse og
således kunne vært plassert flere steder.

Kategoriene bygger på de andre studentombudene sine kategorier, men det er gjort noen
tilpasninger til saksomfanget ved UiT.
13
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Figur 2: Antall henvendelser fordelt på saksområder.

Det varierer hvor mye arbeid hver henvendelse krever. Noen får svar på enkle spørsmål om
regelverket eller saksbehandlingsprosesser,andre krever mer bistand og oppfølging.

3.3. HENVENDELSER FORDELT PÅ MÅNEDER
Det er tidspunktet for førstekontakt som registreres. Det var en klar andel studenter i august
og september med henvendelser i kategorien sen sensur. Men om det foreligger en
sammenheng mellom forskjellige problemstillinger og perioder i semestereter foreløpig for
tidlig å si noe om.
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Figu r 3: Antall henvendelser fordelt på måneder.
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3.4. EKSEMPLER PÅ HENVENDELSER

I hver årsrapport ønsker Studentombudet å trekke frem noen utfordringer som har blitt
avdekket i perioden. Utfordringene vil bli illustrert med eksempler.

EKSEMPEL 1
En student klaget på eksamenskarakteren siste uken i juni 2015. Etter en måned
henvende studenten seg til fakultetet og etterspurte ny sensur. Studenten fikk da vite at
karakteren ville bli noen uker forsinket på grunn av ferieavvikling. Før semesterstart
etterspurte studenten igjen sensur, uten å få svar på sin henvendelse. Etter gjentatte
purringer fikk studenten karakter medio september. Ny sensur var F og fristen for å
melde seg opp til kontinuasjonseksamen var gått ut. Studenten fikk beskjed om å melde
seg opp til ny eksamen våren 2016.
Studentombudet kontaktet enheten, og enheten tilbød studenten å gå opp til
kontinuasjonseksamen. Studenten ønsket å heller melde seg opp til eksamen våren 2016
siden det bare var noen dager til kontinuasjonseksamen skulle avholdes.

EKSEMPEL 2
En student kontaktet studentombudet fordi studenten følte seg trakassert av en
medveileder over lengre tid.
Studentombudet anså de aktuelle hendelsene som klart kritikkverdig og la frem forslag
til løsning på situasjonen for studenten. Men studenten følte seg nedbrutt og sliten, og
ønsket derfor ikke å ta saken videre. Kommunikasjonen mellom studenten og
medveileder ble derfor brutt, og studenten vil forsøke å bare forholde seg til veileder i
ettertid.

9
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EKSEMPEL 3
En student hadde søkt om tilrettelegging i forbindelse med praksis på grunn av en
kronisk sykdom. Studenten fikk avslag.
Studentombudet anbefalte studenten å få en utfyllende legeattest med forklaring på
hvorfor tilrettelegging er nødvendig, for så å klage på vedtaket. Studenten gjorde dette
og vedtaket ble endret.

EKSEMPEL 4
En student kontaktet studentombudet på vegne av sitt kull og informerte om at en
foreleser ikke fulgte opp arbeidskrav; disse blir ikke aktivert i fronter etter tidsskjema og
studentene fikk ikke vurdert arbeidskravene innen de fastsatte fristene.
Studentombudet kontaktet enheten og ba dem gå igjennom rutiner for arbeidskrav.
Enheten lovet at dette skulle ordnes opp i, og studentombudet hørte ikke mer fra
studentene.

EKSEMPEL 5
En student kontaktet studentombudet på vegne av sitt kull og fortalte at en foreleser
hadde informert om at en forelesningsrekke var å anse som pensum, selv om temaet ikke
var dekket av pensumlisten.
Studentombudet informerte studenten om regelverket vedrørende pensum. Studenten
tok dette opp med sin enhet og forelesningsrekkens tema ble ikke bli ansett som pensum
til eksamen.
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EKSEMPEL 6
En student klaget på en karakter fra et grunnstudium. Ny sensur resulterte i A, og
studenten kunne dermed få plass ved profesjonsstudiet. Studenten fikk derimot ikke
sende inn ny sensur siden fristen for å sende inn dokumentasjon var gått ut. Studenten
mente man mister sin reelle klageadgang i slike tilfeller.
Studentombudet forklarte reglene og påpekte at studenten hadde fått behandlet klagen
på sensur i henhold til regelverket om klageadgang.

4. NOEN UTVALGTE UTFORDRINGER

På bakgrunn av henvendelsene har studentombudet valgt ut to områder som det anbefales
at universitetet ser nærmere på; frister for sensur og tillitsvalgtordningen.

4.1. FRISTER FOR SENSUR
Studentombudet har fått tolv henvendelser som gjelder frister for sensur, både førstegangs
sensurering og klagesensur. I tillegg har studentombudet vært i kontakt med studenter
gjennom SU, på stand og på diverse arrangement, som forteller at dette er et problem som
går igjen. I høst var det studenter fra fem fakulteter som fortalte at de har fått for sen sensur
en eller flere ganger.
Studentombudet oppfatter at dette er et større problem på enkelte fakulteter, og det er
spesielt studenter fra HSL og Helsefak som melder om tilfeller av for sen sensur.
I de fleste tilfellene kommer sensuren innen en uke etter fristens utløp. Men i enkelte tilfeller
er sensuren så sen at det kan få store konsekvenser for studenten, se kapittel 3.4 eksempel 1.
Studentombudet påpeker at mange studenter er frustrerte over dette, og selv om det bare er
tale om noen dagers forsinkelse skaper det misnøye og dårlig stemning blant studentene.
Både lov om universiteter og høyskoler, forskrift for eksamen ved UiT og Kvalitetssystemet
er klar på fristene for sensur. Hele systemet for oppmelding til og avlegging av eksamen er
forutsigbart for institusjonen, og studentombudet kan derfor ikke se hva som medfører at så
mange studenter har opplevd å få sensuren for sent.
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4.2. TILLITSVALGTORDNING
Studenter ved flere fakulteter melder om manglende eller dårlig fungerende
tillitvalgtsystem. Det kan være flere årsaker til dette, men studentombudet antar at
manglende engasjement fra studentene og manglende tilrettelegging fra universitetets side
kan være hovedårsakene.
Studentombudet har holdt kurs for tillitsvalgte på fem fakulteter i høst, og planlegger å være
til stede på lignende kurs på samtlige fakulteter i 2016. Det har vært varierende oppmøte på
disse kursene, men tilbakemeldingene fra studentene har vært gode og studentombudet
erfarer at mange tillitsvalgte tjener på å få en noe grundigere opplæring i regelverk samt
diskusjoner og refleksjoner rundt rollen som tillitsvalgt. Studentombudet samarbeider nå
med både SUene og UiT for å forbedre tillitsvalgsystemet på samtlige enheter.
Studentombudet ønsker derfor å benytte denne anledningen til å oppfordre universitetet til å
tilrettelegge for tillitsvalgte. Dette kan gjøres ved å sørge for at det velges tillitsvalgte for alle
kull ved semesterstart, skape gode kommunikasjonskanaler mellom studentene og
fakultetene, sørge for at de tillitsvalgte har fungerende plattformer, sikre at studentene blir
hørt og ta tilbakemeldingene til etterretning, samt bidra til å løfte ordningen ved å for
eksempel sørge for at de tillitsvalgte får attest på deres verv fra fakultetet.

5. NETTVERK OG UTVIKLING

Siden ordningen er helt ny ved UiT Norges arktiske universitet har det vært viktig å få
avklart roller og forventninger, samt utvikle plattformer for erfaringsutveksling.
Studentombudet jobber kontinuerlig med å avklare forventninger, innarbeide rutiner og
skape kjennskap om tilbudet blant studenter og ansatte.
God kontakt med Arbeidsutvalget og Studentparlamentet, studentutvalgene ved fakultetene
og studenttillitsvalgte har vært viktig for å kartlegge hvilke forventninger, behov og ønsker
studentene har til ordningen. Studentombudet har deltatt på ulike arrangement og kurs i
regi av disse instansene, både for informere om ordningen, holde kurs og foredrag, men også
bare for at studentene skal bli bedre kjent med studentombudet og bli trygg på ordningen.
I tillegg har det vært viktig for Studentombudet ved UiT som det tredje studentombudet i
Norge å bidra til å bygge opp et nasjonalt nettverk. Studentombudet ved UiT fikk raskt
kontakt med Studentombudene ved UiO, HiOA og UiS da det allerede i juli ble arrangert et
møte ved UiO mellom de fire studentombudene i Norge og studentombudet i Denver. Kort
tid etterpå ble Studentombudet ved UiB representert. Det har vært viktig for de norske
studentombudene å få på plass en arena for samarbeid og kompetansedeling så raskt som
mulig, og i oktober 2015 hadde det norske nettverket sitt første møte. Studentombudet ved
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HiOA var vertskap for det første møtet, mens det andre gang var samling ved
Handelshøyskolen i Bergen.
Studentombudet ved UiT er, som de andre norske studentombudene, medlem i
Skandinavisk nettverk for ombud i høyere utdanning og i det europeiske nettverket for
ombud i høyere utdanning, ENOHE.

6. SATSINGSOMRÅDER FOR 2016

For at studentombudsordningen skal fungere optimalt er det viktig at både studenter og
ansatte er kjent med tilbudet. Studentombudet holder derfor nå på å utarbeide en ny nettside
og en markedsføringsplan slik at ordningen er bedre profilert innen utgangen av 2016.
Videre er det ønskelig at studentombudet får et eget fora med representanter fra studentene
og fra universitetet, samt en tettere dialog med fakultetene. Dette kommer i stand fra og med
høstsemesteret. Formålet er å få belyst problemområder raskt og effektivt, og å være en
bidragsyter til universitetets kvalitetssikringssystem.
Det påpekes at studentombudet vil gi mer utfyllende tilbakemeldinger på aktuelle tema i
årsrapporten for 2016. Basert på studentombudets erfaring vil det gis anbefalinger og forslag
til forbedring på disse områdene, med det formål å bidra til å øke kvaliteten på UiT sitt
studietilbud.

7. OPPSUMMERING

Studentombudet ved UiT er en viktig ordning for studentene. Selv om saksbehandlingen på
universitetet i stor grad er god og forsvarlig, er det enkelte tilfeller hvor studentene har
behov for et ombud. Dette gjelder hovedsakelig tilfeller hvor studenter innehar en sak som
har falt igjennom systemet, hvor universitetet ikke har forholdt seg til gjeldende regelverk
eller hvor studenten av ulike årsaker ikke har tillit til systemet.
Det er stor variasjon i henvendelsenes saksområde og alvorlighetsgrad. De fleste sakene har
likevel lett latt seg løse, og studentombudet har erfart at ansatte har vært imøtekommende
og løsningsorienterte i kontakt med ombudet. Derimot har flere studenter informert om
dårlig kommunikasjon mellom studenter og ansatte, og enkelte føler at de ikke blir hørt eller
tatt på alvor i møte med universitetet. For studentene er det svært viktig å få si sin mening
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og bli hørt, ha tillit til systemet og føle seg verdig behandlet. Studentombudet har fått
henvendelser hvor saken er forsvarlig behandlet ved universitetet, men det overnevnte har
sviktet. Jeg ønsker på bakgrunn av dette å minne om at studietiden kan være svært
utfordrende for mange. Det er derfor viktig å overholde prinsippet om kontradiksjon, samt å
gi studentene gode begrunnelser når det fattes vedtak overfor dem.
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VEDLEGG 1

Basert på andre studentombud sine årsrapporter og henvendelsene som Studentombudet
ved UiT har fått, er det det valgt følgende henvendelseskategorier. Kategoriene er ikke
uttømmende, og kan være gjenstand for endring ved neste årsrapport.
Eksamen og sensur
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Sensur og begrunnelse for karakter
- Saksbehandling og klageadgang for karakter
- Avsluttende oppgave som bachelor- og masteroppgaver
- Formelle feil på eksamen
- Forhold som ikke er regulert, men som angår eksamen og sensur
Studierelatert
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Pensum
- Obligatoriske arbeidskrav
- Undervisning
- Studie- og emneplaner
- Forhold som ikke er regulert, men som er relatert til studiet
Saksbehandling
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Saksbehandlingstid
- Begrunnelse for vedtak som ikke gjelder vurdering av faglige prestasjoner
- Klage på vedtak som ikke gjelder vurdering av faglige prestasjoner
- Veiledningsplikt
- Annet som gjelder UiTs saksbehandling som forvaltningsorgan
Dispensasjon
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Antall eksamensforsøk
- Forkunnskapskrav
- Forhold som ikke er regulert
Læringsmiljø
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Ansattes opptreden
- Fysisk læringsmiljø
- Psykososialt læringsmiljø
- Andre forhold som er relatert til helse, miljø og sikkerhet
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Opptak
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Opptak til studieprogrammer ved UiT
- Opptak til masterprogrammer
- Opptak til emner
- Andre forhold som ikke er regulert
Disiplinærsaker
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Skikkethetsvurderinger
- Mistanke om fusk
Praksis
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Tilrettelegging
- Evaluering
- Andre forhold
Utveksling
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Adgang til utveksling
- Andre forhold som ikke er regulert
Annet
Kategorien omfatter situasjoner som oppstår eller spørsmål knyttet til blant annet:
- Tilrettelegging
- Andre saker som ikke faller inn under overnevnte kategorier, men som er relatert til
studiesituasjonen
Utenfor ordningen
- Henvendelser vedrørende Norges arktiske studentsamskipnad
- Henvendelser fra universitetets PhD-kandidater som gjelder arbeidsrettslige
problemstillinger
- Henvendelser vedrørende Lånekassen
- Henvendelser fra studenter som tilhører andre utdanningsinstitusjoner
- Henvendelser som ikke er relatert til studiesituasjonen
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VEDLEGG 2

Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet
1. Studentombudet ved UiT skal være en uavhengig bistandsperson som har som
oppgave å gi studentene hjelp og veiledning i saker vedrørende deres helhetlige
studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt
behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.
2. Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved UiT.
3. Studentombudet er organisatorisk plasser under Norges arktiske studentsamskipnad.
Det betyr at studentombudet har en uavhengig stilling i forhold til organisasjonen
UiT. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved UiT.
4. Studentombudet er ansvarlig for å utarbeide strategi og virksomhetsplan for
studentombudsrollen. Studentombudet skal besørge planlegging og daglig drift av
egne arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne rutiner.
5. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest
mulig nivå i organisasjonen. Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker,
og er heller ikke en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av
andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
6. Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det
utarbeides årsrapporter. Disse skal legges frem for Universitetsstyret som
orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker
som er av prinsipiell betydning.
7. Studentombudet kan på eget initiativ fremme saker direkte for Universitetsstyret.
Studentombudet vil kunne være en viktig bidragsyter i å informere om deler av det
interne kontrollsystemet ved UiT.
8. Studentombudet kan på eget initiativ kontakte institutt og/eller fakultet for å
informere om episoder av lignende karakter som er lagt frem for studentombudet.
9. Studentombudet mottar halvårlig rapportering om omfanget av ulike typer saker
behandlet gjennom tillitsvalgte studenter, UiTs Si fra-system og andre relevante
instanser.
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10. Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke.
Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan
ikke overklages.
11. Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten
det gjelder har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter
Forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke.
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/2594/TRN023
Dato: 07.09.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
25/16

Etablering av AKM3
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av inntil 30 millioner kroner fra utstyrsmidlene
MH2 til etablering av AKM3
2. Fakultetsstyret ber dekanen søke dekning for overskytende beløp gjennom søknad på
UiTs strategiske midler
Begrunnelse:
Nåværende AKM stenges i minst 1 år fra mai 2017. I forbindelse med byggingen av fakultetets
nye bygg, MH2, vil AKM1 stenges for drift fra ca. mai 2017 til mai 2018. Det vil ikke være mulig
å ha forsøksvirksomhet/dyreeksperiment i denne perioden. Dette får store konsekvenser for
forskning og undervisning. AKM er den eneste godkjente forsøksdyrfasiliteten for tradisjonelle
laboratoriedyr (smågnagere) nord for Trondheim. Det er 15 forskningsgrupper ved Helsefak som
benytter dyr i forskning. I tillegg benyttes AKM av forskere fra andre fakultet, av UNN og
eksterne samarbeidspartnere og private aktører i Tromsø-regionen. AKM brukes også i
undervisning (herunder MED100, BIO-2002, HEL-6320, HEL-8014, HEL-8021, samt i kurs som
inngår i spesialistutdanningen av leger).

Økt satsing på eksperimentell medisinsk rettet biologiske forskning med smådyrsmodeller.
Helsefak har de senere årene rekruttert særlig talentfulle unge forskere som har etablert egne
forskningsgrupper innenfor viktige satsningsområder ved Helsefak (stamcelleforskning, kreft,
nevrobiologi og alvorlige smittsomme sykdommer). To av disse forskerne er rekruttert og
finansiert via rekrutteringsprogrammet til NCMM2 og innebærer en forpliktende satsning på over
25 millioner kroner de nærmeste årene i samfinansiering med Helse Nord RHF/UNN. Samlet har
disse unge forskerne de siste 2 årene hentet inn eksterne midler i størrelsesorden
50 millioner. I tillegg har andre forskningsgrupper ved Helsefak som benytter dyremodeller i sin
forskning innhentet eksterne forskningsmidler, fra blant annet NFR.

AKM er forkortelse for Avdeling for komparativ medisin; forsøksdyravdelingen ved Helsefak. AKM1
er eksisterende AKM. AKM2 er det nye AKM i MH2 som ble detaljplanlagt i 2008. AKM3 er det nye
planlagte tilleggsareal for smådyrsforskning.
2 NCMM er et internasjonalt biomedisinsk forskningsinstitutt for translasjonsforskning. UiO
vertsinstitusjon for NCMM i Norge (www.ncmm.uio.no )
1
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Prosess. Detaljprosjekteringen av MH2 ble ferdigstilt i 2008 etter en mangeårig prosess. I dialog
med Universitetsdirektøren og KD har det ikke vært grunnlag for å komme med endringer i
detaljprosjekt i reell fare for at statlig finansiering av MH2 kunne bli ytterligere forsinket.
Helsefak ble i oktober 2014 orientert av Statsbygg om at AKM blir helt stengt i over ett år
(desember 2016-første kvartal 2018) i fm MH2. Som en direkte konsekvens av dette ble det
opprettet et særskilt brukerråd3med mandat fra dekanen. Brukerrådet skulle se på muligheter for
planlegging og ivaretakelse av dyreforskningen i stengeperioden, herunder planlegging av
forsøk/drift i henhold til de føringer som byggearbeidet gir (tidsmessig og reduksjon av kapasitet
og drift) og utrede alternative løsninger som kunne kompensere for bortfall av kapasitet ved
AKM. Brukerrådet har utredet alle aspektene i mandatet. For noen få forskergrupper er det funnet
løsninger som ikke innebærer forskning ved Helsefak i perioden AKM er stengt (enten ved at
forskning gjøres andre steder i inn- eller utland, eller stanses i stengeperioden). For disse påløper
kostnader som Helsefak må dekke (herunder kostnader forbundet med utsettelse av PhD og post
Doc og/eller kostnader forbundet med at forskningen gjøres ved andre institusjoner utenfor
Tromsø). Utredningen til brukerrådet viste imidlertid at alternativer utenfor campus vil bli meget
kostbar og i mange tilfeller umulig for mange av de berørte forskningsgruppene. Mye av
dyreforskningen kan ikke gjøres andre steder da den er helt avhengig av øvrig infrastruktur ved
Helsefak. Det pågår langtidsforsøk (> 1 år) bl.a. innenfor stamcelle/kreftforskning, som ikke vil
kunne gjennomføres dersom AKM må stenge.
Dekanen ga i samråd med universitets ledelse sin tilslutning til at brukerrådet på denne bakgrunn
skulle gå videre med å utrede alternativer til AKM på campus i perioden AKM er stengt. I første
omgang ble det utredet mulighet for å ombygge eksisterende areal i gamle MH til formålet. Det
ble konkludert, i samråd med BEA, at dette ville bli tekniske svært krevende, det ville frata
stordyrforskerne deler av sitt areal, berøre ansatte i tilstøtende lokaler og ikke dekke nødvendige
behov, samt at det ville bli meget kostbart. Dette alternativet ble således forkastet. Brukerrådet ble
høsten 2015 gjort oppmerksom på at Institute of Science and Technology i Wien, Østerrike, hadde
etablert en modulløsning for forsøksdyr i forbindelse med utbyggingsaktivitet der. Denne
modulløsningen åpnet for en mulighet som lot seg realisere innenfor en lavere kostnadsramme og
i et adekvat tidsperspektiv. Universitetsdirektøren gav 15.12.15 sin tilslutning til at Helsefak kan
bygge en alternativ AKM (AKM3) som etter planen skal stå klart til bruk når nåværende AKM
stenger. Avklaringen skjedde i dialog mellom Universitetsdirektøren, KD og statsbygg og under
forutsetningen om at finansieringen (stipulert til 20-30 mill kroner) skulle skje gjennom deler av
utstyrsmidler til MH2 som totalt vil utgjøre ca.225 mill kroner. I tillegg kommer det allerede
eksisterende eksterne midler til AKM-utstyr (ca. 8 mill kroner i RDA-midler etter søknad fra BFE
og Helsefak).
UNN ferdigstiller ved årsskifte 2017/2018 PET-senteret 4 . Her etablerers det et preklinisk
forskningsareal som skal knyttes sammen med AKM. I utgangspunktet vil en slik
sammenknytning legge beslag på smådyrsareal i AKM. Ved å etablere AKM3 vil
sammenknytningen skje via dette arealet. Det betyr at AKM blir mindre berørt og at vi samlet sett
får et større tilfang av areal.
Dekanens vurdering. Det har vært en rivende utvikling i dyreforskningen ved Helsefak siden
detaljprosjektet med MH2 var ferdigstilt i 2008. Disse plassutfordringene vil ikke bli løst verken
med det nye AKM i MH2 (fra detaljprosjekt 2008) eller PET-senteret.
Brukerråd AKM3 MH2 er nedsatt spesifikt for prosessen. Det finnes også et brukerråd for
normaldrift.
4 PET-senteret er nuklærmedisinsk diagnose-, behandlings- og forskningssenter. I PET-senteret vil
det foregå både klinisk og preklinisk forskning, inkludert bruk av dyremodeller.
3
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MH2-prosjektet tilfører fakultetet nye og større fasiliteter for stordyrforskning, men vil ikke gi det
nødvendige areal til smådyrsforskningen. Det er i stor grad smådyrsforskningen som har vært
økende de senere år. AKM3 vil ivareta behovet for fortløpende forskningsmuligheter (smådyr) i
byggeperioden og samtidig bli et helt nødvendig tilskudd til avl, oppstalling og
laboratoriefasiliteter for smådyrforskningen etter ferdigstillelse av MH2. Med de, nåværende,
kjente planer for smådyrforskning vil ikke det detaljprosjekterte AKM (fra 2008) i MH2 prosjekt
dekke dette behovet.
På grunn av stramme tidsplaner og forsinkelser i ingeniørprosjektering er det per dato en
usikkerhet om kostnader knyttet til ferdigstillelse av AKM3. I dialog med universitetsdirektøren
har vi fått forsikringer om at universitetet anser vår dyreeksperimentelle fasiliteter som en
essensiell infrastruktur for UiT. Universitetsdirektøren vurderer at evt. merkostnader ut over 30
mill kan dekkes av UiTs strategiske midler, og han er positiv til å prioritere dette. Dekanen ber på
dette grunnlaget om at fakultetsstyret slutter seg til innstillingen til vedtak.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandlere: Siri K. Knudsen og Trond Nylund
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/7324/TGL000
Dato: 13.09.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
26/16

Høringsuttalelse fra Helsefak om organisering av fagmiljøene innen
sosialfag
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelig fakultet godkjenner høringsuttalelsen med de
merknader som fremkommer i møtet.

Begrunnelse:
Universitetsstyret vedtok i møte 27.oktober 2015 (sak 48-15) å opprette et ekspertutvalg for å
vurdere organisering av fagmiljøene innen sosialfag etter fusjonen mellom UiT, Høgskolen i
Harstad og Høgskolen i Narvik. Ekspertutvalget leverte sin rapport 15.august 2016, og
universitetsdirektøren ber om fakultetenes synspunkter på utvalgets rapport. Ekspertutvalgets
rapport er vedlagt.
Utvalget er sammensatt av fagpersoner i Norge, samt en professor fra Ålborg universitet i
Danmark. Utvalgets faktagrunnlag er materiale fra Database for statistikk om høgre utdanning,
nasjonale dokumenter om utvikling og samhandling i utdanning og helse- sosialfeltet, og
presentasjon av faglig ståsted og profiler fra Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Avdeling for
vernepleie og RKBU.
I rapporten formulerer ekspertutvalget sju tilrådinger:
1. Sosialfagene ved UiT bør fortsette å utvikle sin sterke relasjon til tjenester og region,
herunder vektlegging av kunnskap om, og praksis overfor, samisk kultur og samfunn.
2. Det bør legges vekt på å styrke utdanningene på master-, etter- og videreutdannings- og
ph.d.- nivå.
3. Det bør legges vekt på å utvikle FoU gjennom koordinering av fagmiljø, samarbeid på
tvers i UiT, samarbeid med tjenester og rekruttering.
4. Sosialfagene organiseres i ett institutt og tilknyttes Det helsevitenskapelige fakultet.
RKBU beholder senterstatus med egen leder som i dag.
5. Navn endres fra Det helsevitenskapelige fakultet til Det helse- og sosialvitenskapelige
fakultet.
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6. Samarbeidsformer og -arenaer mellom et sosialfaginstitutt og
humaniora/samfunnsvitenskap/juss understøttes
7. UiT bør se på muligheten for å etablere en ph.d. i sosialfag.

Forslag til høringsuttalelse fra Helsefak:

Vi viser til høring angående rapport fra eksternt ekspertutvalg om organisering av
fagmiljøene innen sosialfag ved UiT Norges arktiske universitet. Det helsevitenskapelige
fakultet (Helsefak) støtter ekspertutvalgets tilrådinger 1-3 og 5-7 som beskrevet side 4 i
rapporten.
Når det gjelder punkt 4 støtter vi utvalgets tilråding om å organisere sosialfagene,
herunder Institutt for barnevern og sosialt arbeid (Alta og Harstad) og Avdeling for
vernepleie (Harstad), i et nytt institutt ved Helsefak. Gjennom en slik organisering gis
sosialfagene mulighet til å styrke og utvikle utdanningene på master, etter- og
videreutdannings- og ph.d. nivå, samt styrke forskningsaktiviteten. Sosialfagenes
innplassering innenfor Helsefak vil gi en faglig bredde som inkluderer perspektiver fra
samfunnsvitenskap og humaniora i helsefagene med muligheter for synergieffekter innen
utdanning og forskning. Sosialfagene og helsefagene har mange berøringspunkter innen
undervisning og praksis som kan gi en samlet bedre koordinering og ressursutnyttelse.
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) derimot anbefales videreført som
senter på instituttnivå som i dag. RKBU har både helsefaglig og sosialfaglig aktivitet og
er hovedsakelig finansiert av Helsedirektoratet (80%) og Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet (10%). Finansieringen fra direktoratene skal brukes i tråd med
tildelingsbrevet og det er presisert at deltakelse i grunnutdannelser ikke skal finansieres
av denne tildelingen. Instituttet har tidligere vært gjennom krevende omorganisering og
funnet en form som fungerer godt. Å plassere RKBU i et sosialfaglig institutt vil
vanskeliggjøre samarbeidet med de tradisjonelle helsevitenskapelige miljøene, og
samtidig sende dårlige signaler til Helsedirektoratet som den største finansieringskilden.
Det vil medføre en svekkelse av muligheter for den store majoriteten av RKBU sin
vitenskapelige stab, som har sin primære tilknytning til helsefag. Hvis RKBU skulle
organiseres som et senter ved et institutt, vil Institutt for samfunnsmedisin være mer
naturlig. Helsefak understreker imidlertid at RKBU bør videreføres som i dag.
Helsefak vil understreke at samarbeid mellom sosialfagene og RKBUs fagmiljø vil ha
færre barrierer når de er organisert i samme fakultetet, enn hvis de er spredd på flere
fakulteter. Den faglige styrken som RKBU representerer vil kunne utnyttes bedre, og
kontakten mellom utdanningsmiljøene styrkes. For RKBU vil koordinerings- og
samarbeidsmuligheter med de andre helsevitenskapelige instituttene være enklere med en
fortsatt organisering som et eget institutt.
Vi ser positivt på forslaget om å endre navn på fakultetet til Det helse- og
sosialvitenskapelige fakultet.
Fagmiljø for videreutdanning innen rus og psykiatri i Narvik bør fortsatt være organisert
ved Institutt for helse- og omsorgsfag som i dag, da fagmiljøet gjennom fusjonsprosessen
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er godt integrert i instituttet og i annen faglig virksomhet ved bachelorprogrammet ved
campus Narvik.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler seksjonsleder Trine Glad, Seksjon for utdanningstjenester
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ORGANISERING AV FAGMILJØENE INNEN
SOSIALFAG VED
UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Rapport fra eksternt ekspertutvalg august 2016
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Sammendrag

Etter fusjonen 1. januar 2016 med Høgskolene i Narvik og Harstad har UiT et sosialfaglig miljø
fordelt på tre fakultet. Universitetsstyret vedtok høsten 2015 å oppnevne et eksternt ekspertutvalg som
skulle se på hvordan sosialfagene best kunne organiseres for å nå mål om faglig styrke og videre
utvikling. Utvalget ble oppnevnt mars 2016.
Det er fire enheter som til sammen utgjør det sosialfaglige miljøet ved UiT: Institutt for barnevern og
sosialt arbeid (IBSA), Avdeling for vernepleie (AV), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
(RKBU), og Etter- og videreutdanning innen helse- og sosialfag i Narvik. Med rundt 135
medarbeidere er dette et av de største sosialfaglige miljøene nasjonalt.
Den foreliggende analysen tar utgangspunkt i UiTs strategi «Drivkraft i nord» og nasjonale og
regionale forventninger og muligheter. Deretter følger en vurdering av situasjonen innen de
sosialfaglige miljøene ved UiT for å identifisere områder for utvikling og gi råd i spørsmålet om
organisering.
Utvalget har brukt materiale fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) samt dokumenter
som nasjonalt har tatt for seg utvikling og samhandling i utdanning og helse- og sosialfagfeltet. De tre
store sosialfaglige enhetene ved UiT (IBSA, AV, RKBU) ble utfordret til kort å presentere sine
respektive faglige ståsted og profiler. Dette, sammen med data om øvrige fagmiljø ved UiT utgjør i
hovedsak utredningens faktagrunnlag.
Gjennomgangen av UiTs strategi og eksterne interesser viser at det er behov for og forventning om økt
kompetanse, praksisnær FoU, forskningsbasert utdanning, robuste fagmiljø, tverrfaglighet, samarbeid
med tjenestene om utdanning og forskning, og regional og internasjonal orientering. Også noen
særtrekk ved regionen (kommunestørrelse og avstander, risiko for marginalisering, det samiske
innslaget) tilsier en satsing på sosialfagene ved UiT, med brede bachelorutdanninger, muligheter for
spesialisering på masternivå/etter- og videreutdanning, og relevant forskning. Regionale aktører
ønsker å samarbeide om forsknings- og utviklingsarbeid, herunder kunnskap om effekter av tiltak,
utvikling av profesjonsutøvelse og kulturkunnskap, det siste særlig med vekt på samisk kultur og
samfunn. Dette gir muligheter for spennende og nyskapende forskning. Relativt små kommuner tilsier
behov for kompetanse på bachelornivå, mens det også er behov for mer spesialisert kompetanse som
kan dekke hele regionen.
Sosialfagene ved UiT er i dag fordelt på tre fakultet og har begrenset samarbeid. Det er også relativt
begrenset samarbeid med andre enheter ved UiT, noe som kan skyldes sammenslåinger av institusjonene i nær fortid. Det er god kontakt og utbredt samarbeid med regionen om utdanningstilbud og
FoU-prosjekter. Studiene har god rekruttering og gjennomstrømning, særlig gjelder det bachelorstudiene. Mastergradutdanningene er relativt nye (2013 og 2014) og det er derfor vanskelig å gi en
fullgod vurdering. Det er ikke egen ph.d.-utdanning innenfor sosialfag. Forskningsproduksjonen ved
utdanningsinstituttene ligger en del lavere enn nasjonalt ledende miljøer innen fagfeltet, mens
kompetansesenteret RKBU plasserer seg på et høyere nivå. Dette er ikke uventet og er et bilde man
kan gjenkjenne fra mindre høgskoler i Norge. Et viktig punkt er kompetansesammensetning og
rekruttering. Det er jevnt over en høy andel med førstestillingskompetanse, men få på professornivå,
noe som kan være et problem for drift av master- og ph.d.-studier (NOKUT krever for eksempel 10%
professorkompetanse for drift av mastergrader). Det vil være behov for rekruttering i årene framover,
selv om aldersfordelingen i personalet er relativt jevn.
Det er således på den ene side forventninger og muligheter som krever et faglig sterkt sosialfagmiljø
ved UiT, og på den andre side er det spesielt for utdanningsenhetene (IBSA, AV) et behov for å ruste
opp kompetanseprofil og forskningsaktivitet samt utdanning på master-, etter- og videreutdannings- og
ph.d.-nivå. For utdanningsinstituttene bør det være et mål å komme relativt raskt opp på minst 0,5-0,6
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publiseringspoeng pr. UFF1-årsverk pr. år. Omgivelsenes ønsker og ambisjonene om faglig styrking
tilsier også en økt koordinering av UiTs tilbud både med hensyn til samarbeid internt, med andre
relevante fagfelt ved UiT og eksternt.
Vi tilrår at miljøet samles til ett institutt som et første virkemiddel. Dette gir koordinerings- og
samarbeidsmuligheter og trolig også økte sjanser når det gjelder rekruttering og ekstern finansiering.
Utfordringer vil være geografisk spredning, at det er noe ulike oppdrag enhetene imellom og at
enhetene i dag knytter an til noe ulike faglige hovedretninger (helse vs. samfunnsfag/humaniora).
Utvalget mener likevel at en organisatorisk samling bør skje. Alternativet vil være at sosialfagene ved
UiT sokner til ulike fakultet og at den sosialfaglige utviklingen går glipp av koordinerings- og
samarbeidsmuligheter, noe som igjen vil ha betydning for faglig nivå og evne til å understøtte
regionale behov.
Under forutsetning av at fagmiljøene samles i ett institutt, tilrås også at dette legges under Det
helsevitenskapelige fakultet, som i så fall bør endre navn til Det helse- og sosialvitenskapelige
fakultet. Her er det et poeng at RKBU og Avdeling for vernepleie allerede vektlegger det å bygge bro
mellom helse- og sosialfag; de har dette som del av sin faglige kjerne. Videre har sosialfagene
gjennom sin sterke kopling til praksis en tilknytning til det man ofte benevner som «helse og sosial»
innen velferdssystemet, hvor det også sterkt etterlyses samarbeid mellom profesjonene. UiT har
dessuten lagt Institutt for psykologi til Det helsevitenskapelige fakultet, og det vil være konsistent med
dette å følge opp med en tilsvarende plassering for sosialfagene. Vi mener på dette grunnlaget det
ligger til rette for sterk faglig utvikling ved den helsefaglige tilknytningen.
Det er særlig to reservasjoner man kan ha mot en helsevitenskapelig fakultetstilknytning, begge av
faglig art. For det første er sosialfag gjerne grunnleggende definert som samfunnsvitenskap og
humaniora, noe som innebærer at fagspråk, begreper, metoder, tilnærminger og perspektiv deles med
dette området – men her må vi legge til: også med psykologi og for eksempel sosialmedisin. For det
andre ser sosialfagene individet som del av gruppe og samfunn, med vekt på brukers ressurser og
muligheter (styrkeperspektiv), mens helsefagene i relativt stor grad er individrettet og diagnostiske.
Begge disse reservasjonene kan indikere en fare for at sosialfagene ved helsetilknytning går glipp av
viktig faglig stimulans og tilhørighet. Dette gjør det svært viktig at en plassering av et sosialfaglig
institutt i Det helse- og sosialvitenskapelige fakultet følges opp med tiltak for å sikre samarbeid med
relevante miljøer innen humaniora, samfunnsfag og juss.
Utvalgets tilrådinger er:
1. Sosialfagene ved UiT bør fortsette å utvikle sin sterke relasjon til tjenester og region, herunder
vektlegging av kunnskap om, og praksis overfor, samisk kultur og samfunn.
2. Det bør legges vekt på å styrke utdanningene på master-, etter- og videreutdannings- og ph.d.nivå.
3. Det bør legges vekt på å utvikle FoU gjennom koordinering av fagmiljø, samarbeid på tvers i
UiT, samarbeid med tjenester og rekruttering.
4. Sosialfagene organiseres i ett institutt og tilknyttes Det helsevitenskapelige fakultet. RKBU
beholder senterstatus med egen leder som i dag.
5. Navn endres fra Det helsevitenskapelige fakultet til Det helse- og sosialvitenskapelige
fakultet.
6. Samarbeidsformer og -arenaer mellom et sosialfaginstitutt og
humaniora/samfunnsvitenskap/juss understøttes
7. UiT bør se på muligheten for å etablere en ph.d. i sosialfag.
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Undervisning, Forskning og Formidling
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Innledning

Universitetsstyret vedtok i sak S 48/15, 27/10 2015 å opprette et ekspertutvalg som skal gi forslag til
hvordan forskning og studier på det flerfaglige feltet sosialfag kan styrkes ved det fusjonerte
universitetet.
Utvalget har hatt følgende sammensetning:





Dag Jenssen, førsteamanuensis, Høgskolen Oslo og Akershus (leder av utvalget)
Asta Mitkijà Balto, dosent emerita (Karasjok)
Pål Chr. Bergstrøm, direktør, BUF- etat Nord
Anne Halvorsen, dekan og førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Lars Uggerhøj, professor, Ålborg Universitet, Danmark

Bjarte Toftaker og Ingvar Hauge, begge UiT, har vært utvalgssekretærer.
Utvalget har gjennomført fire møter.

3

Tolkning av mandat

I mandatet (vedlegg 1) fremheves «det flerfaglige feltet sosialfag; sosionom, barnevern og
vernepleie». Utvalget oppfatter dette som bestående av følgende enheter (se organisasjonskart s. 15):
a.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA). Instituttet driver bachelorutdanninger i
barnevernspedagogikk sosialt arbeid og fra 2015 en mastergrad i sosialt arbeid. Instituttet
er plassert i Alta (ca. 30 ansatte) og Harstad (ca. 20 ansatte), og har ansvar for heltids- og
desentrale tilbud i Alta, Harstad og Tromsø. Instituttet ledes fra Alta, med en assisterende
instituttleder i Harstad. Instituttet er organisert under Fakultet for idrett, reiseliv og
sosialfag.

b.

Avdeling for vernepleie i Harstad. Avdelingen har ansvar for heltids- og desentrale
bachelorutdanninger i vernepleie og fra 2014 en erfaringsbasert master i funksjonshemming og deltagelse. Instituttet har ca. 30 ansatte. Avdelingen har i dag ikke
fakultetstilknytning men er midlertidig plassert i linjen som et fakultet.

c.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord). Dette instituttet er ett av
fire regionale sentre som driver forskning og undervisning innen barnevern og psykisk
helse. De andre sentrene er i Trondheim (RKBU Midt-Norge), Oslo (RBUP Øst og Sør)
og Bergen (RKBU Vest). Senteret er finansiert og får oppdrag fra Helsedirektoratet og
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Senteret opprettet høsten 2013 et masterstudium i
barnevern gjennom et SAK-samarbeid med fagmiljøene i Alta og Harstad og kombinerer
dette med forskningsaktiviteten med et mål om å bedre tjenestene i regionen. Senteret er
også opptatt av å kombinere sosialfaglige og helsefaglige tema og er i dag organisert under
Det helsevitenskapelige fakultet. Det har ca. 50 ansatte og 32,6 UFF-årsverk.

d.

I Narvik er det et fagmiljø på 4-5 personer for etter- og videreutdanninger innen helse- og
sosialfag. De har ansvar for videreutdanningsenheter i rus og psykiatri, tverrfaglig
veiledning og videreutdanning i praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker. Enheten er i
dag organisert som del av Institutt for helse og omsorgsfag under Det helsevitenskapelige
fakultet.

Til sammen er de fire enhetene et faglig miljø på rundt 135 personer. Til sammenligning har det
største sosialfaglige miljøet i Norge ved Høgskolen i Oslo og Akershus ca. 90 personer ved Institutt
5
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for sosialfag og 60 ansatte ved Institutt for atferdsfag (vernepleie). I tillegg kommer flere faglig
beslektede forskningsinstitutt. Det samlede miljøet i Oslo og Akershus er lokalisert i samme bygg og
fordelt på tre organisatoriske enheter. Det nylig fusjonerte NTNU har ca. 100 ansatte innen sosialfag,
ca. 60 fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og 30-40 ved tidligere NTNU. Det samlede miljøet ved
UiT vil ved en samling være blant de største i landet.
Oppgaven i mandatet er å gi forslag om hvordan utdanning og forskning i det sosialfaglige miljøet kan
styrkes i det fusjonerte universitetet. Mandatet sier videre at UiT ønsker råd om hvordan den faglige
aktiviteten kan «organiseres på en best mulig måte slik at miljøet kan fremstå sterkt og tydelig». I
tillegg til organisering, styrke og faglig profil, fremheves spesielt relasjonen til avtakerfelt og
arbeidsliv, med henvisning til «god sammenheng mellom fagene og arbeidslivet» og «hvordan fagene
bør utvikles for å være relevant for de aktuelle yrkesgruppene og profesjonene framtidens kandidater
skal jobbe i og bidra til å utvikle». Dette oppfatter utvalget slik at relevansdimensjonen samt den
faglige innretning skal vektlegges i diskusjonen om organisering og profil.
Mandatet legger også vekt på at:




Sosialfagfeltet skal ses i sammenheng med «den helsefaglige, juridiske og
samfunnsvitenskapelige porteføljen ved UiT».
Miljøenes «kvalitet og robusthet» skal tas i betraktning.
Utvalget skal ta i betraktning forholdet mellom de ulike nivåene av utdanning: grunnutdanning
(bachelor), masterutdanning, ph.d. og etter- og videreutdanning.

Det presiseres at UiTs strategi «Drivkraft i nord» skal ligge til grunn sammen med dokumenter fra
relevante nasjonale prosesser, herunder:








Kunnskapsdepartementet bestilling til UHR i 2013
UHRs svar gjennom sluttrapport fra Sosialfagprosjektet (Sosialfaglig kompetanse og BSV2utdanningene 2015)
Sluttrapport fra NAVs ekspertutvalg
HelseOmsorg 21
Stortingsmelding 13 (2011-12) Utdanning for velferd – samspill i praksis
Vurderinger av barnevernet i regi av BUFETAT
Stortingsmelding 18 (2014-15) Konsentrasjon for kvalitet

Samlet sett fremhever mandatet syv stikkord for utvalgets arbeid: organisering, faglig styrke, faglig
profil, relevans for arbeidsliv/region, den faglige konteksten i UiT, fagfeltets kvalitet og robusthet i
dag, nivåene i utdanningsporteføljen.
Stikkordene kan ordnes på følgende måte: Den faglige styrken og den faglige profilen er ønskede
resultater innenfor et gitt tidsperspektiv. Behovene i arbeidsliv og region skal gi retning til profilen og
styrken. Organisering er et middel for å nå målene. Faglig kontekst i UiT, dagens kvalitet og robusthet
og nivåene i utdanningsporteføljen fra bachelor til ph.d. er forhold som må tas i betraktning når råd om
organisering og profil utformes.
På denne bakgrunn oppfatter utvalget sin oppgave slik:




2

å definere hva «styrke» i denne sammenheng vil innebære
å gi råd om den faglige innretningen
å gi råd om organisering.

Barnevernspedagog, sosionom og vernepleier
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Vi gir først en analyse av situasjonen. Den skisserer muligheter og utfordringer i det sosialfaglige
feltet ut fra en gjennomgang av bakgrunnsdokumenter og særtrekk ved regionen. Den går videre inn
på de sosialfaglige miljøene slik de framstår i dag og den relevante faglig kontekst i UiT.
Konklusjonen er at det er behov for å utvikle sosialfagene særlig gjennom rekruttering til
førstestillings-/professorkompetanse, forsknings- og utviklingsarbeid og samarbeid innen UiT.
Før vi konkluderer med en tilråding, ser vi på:



Faglig profil og styrking av miljøet.
Alternative modeller for organisering, fordeler og ulemper.

4

Situasjonsanalyse – muligheter og utfordringer for sosialfagene

4.1 UiTs strategi, nasjonale og regionale interesser
4.1.1 UiTs strategi
Universitetet i Tromsø har en ambisiøs strategi, «Drivkraft i nord». Her vektlegges universitetets rolle
for regionens økonomiske, kulturelle og sosiale utvikling. Strategien skisserer fem tematiske
satsingsområder hvor man tar sikte på å være nasjonalt ledende. Sosialfagene er viktige i minst to av
disse:



«Helse, velferd og livskvalitet» innbefatter blant annet folkehelse og levekår.
«Samfunnsutvikling og demokratisering» rommer inkludering gjennom arbeid, innflytelse og
tilhørighet, og satsing på velferdsstatens kompetansebehov og profesjonsutdanninger.

Profesjonsfag generelt understøttes i strategien gjennom målsettingen om være «nasjonalt ledende på
praksisnær profesjonsforskning».
Sosialfagene vil på denne bakgrunn være en viktig brikke i UiTs virksomhet, ikke minst fordi miljøet
samlet sett er blant de største i norsk sammenheng. Det er også representert ved fire campus, og det
omfatter alle de tre sosialfaglige profesjonsutdanningene (sosialt arbeid, vernepleie, barnevern).
«Drivkraft i nord» understreker at forskningsvirksomheten skal styrkes innen de tematiske
satsingsområdene og at utdanningene skal være «forskningsbaserte med kvalitet på høyt internasjonalt
nivå». De fem satsingsområdene er utpreget tverrfaglige. Samarbeidet mellom disipliner og
profesjonsutdanningene om tematiske oppgaver er dermed et viktig moment i strategien. Dette
understreker betydningen av å se sosialfagene i relasjon til andre fagfelt ved UiT – spesielt gjelder det
helsefagene, samfunnsfag og juss.
Oppsummert er signalet fra «Drivkraft i nord» at sosialfagene samlet vil ha en viktig rolle i UiTs
virksomhet fordi de treffer sentrale anliggender for institusjonen og omgivelsene. Utvalget legger til
grunn at institusjonen har en nasjonal ambisjon for fagområdet, med vekt på forskningsbasert
undervisning og en styrking av forskningsvirksomheten.

4.1.2 Eksterne behov og forventninger
Relevante dokumenter fra eksternt hold gir ikke signaler som står i motsetning til UiTs strategi.
Stortingsmelding 18 «Konsentrasjon for kvalitet» ligger til grunn for dagens sammenslåinger i UHsektoren, og utgangspunktet er bekymringen for «små, sårbare forskningsmiljøer og mange spredte,
små utdanningstilbud». I denne reformen ligger det også at institusjonene får en økt regional rolle, at
det er god tilgang over hele landet, at samspill med arbeids- og næringsliv økes, at det skjer en
videreutvikling av internasjonalisering og at hver institusjon utvikler tydelig strategisk profil bygget på
egne fortrinn.
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HelseOmsorg21 (2014) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og
omsorgstjenestene, herunder også tjenester knyttet til sosiale forhold. Strategien definerer ti
satsingsområder, deriblant «kunnskapsløft for kommunene», «effektive og lærende tjenester»,
«sterkere internasjonalisering» og «økt brukermedvirkning». Det argumenteres for at universitets- og
høgskolesektoren sammen med forskningsinstituttene bør rette seg inn mot kommunenes behov og at
deres forskning utvikler, prøver ut og undersøker effekter av tiltak.
Stortingsmelding 13 (2011-12) «Utdanning for velferd» pekte også på det store behovet for helseog sosialfaglig kompetanse de neste tiårene. Den framhevet behovet for endringer i helse- og
sosialfaglig utdanning og forskning som følge av endrede arbeidsmåter og organisering. Her kan
nevnes NAV med samling av tjenester, barnevernreformen med økt kompetanse og likeverdig tilbud i
hele landet og helsetjenestene med helhetlig tilbud og forebygging som målsetting. Et sentralt punkt i
«Utdanning for velferd» var å se velferdstjenestene under ett og sikre en felles bevissthet blant de
profesjonelle om rollen som bidragsyter innenfor denne brede sammenhengen. Tverrfaglige team og
mer samarbeid mellom yrkesgruppene ble derfor understreket. For utdanningene ville disse endringene
bety blant annet:




å sikre yrkesutøvere som kan bidra faglig gjennom et langt yrkesliv, dvs. solid grunnutdanning
i kombinasjon med videre utdanningsmuligheter
økt vekt på praksis og læring sammen med de andre relevante profesjonene
økt vekt på praksisnær forskning, gjerne i samarbeid med yrkesfeltet

Meldingen framhevet at profesjonene og profesjonsutdanningene fortsatt var grunnlaget, men disse
måtte i større grad redusere sårbarheten ved små og spredte enheter og i større grad åpne seg mot
hverandre og mot de nye forholdene i praksisfeltene.
Stortingsmeldingen ble fulgt opp av «Sosialfagprosjektet» i regi av Universitets- og høgskolerådet
(sluttrapport 2015). Prosjektet viste at det var betydelig vilje og potensial for samarbeid mellom de tre
sosialfagutdanningene og mellom disse og andre profesjonsutdanninger, spesielt helse- og
pedagogikkfaglige. Tverrprofesjonelt samarbeid og en sterkere dialog mellom utdanningene og
praksisfeltene ble framhevet. Her ble det også pekt på at samarbeid på tvers var en lederutfordring.
Prosjektet bekreftet behovet for tre brede grunnutdanninger, men med økende kompetanse- og
spesialiseringskrav er det stadig viktigere at disse suppleres med master- og videreutdanning (gjerne i
en 3+1+1-modell)3. Det er da viktig at utdanningsmiljøene har kompetanse, styrke og størrelse til å
møte dette, noe som taler for utstrakt samarbeid innen utdanningsinstitusjonene og faglig robuste
enheter med FoU høyt på agendaen.
Sosialfagprosjektet la også fram en liste over kompetanseområder som er felles for de tre
grunnutdanningene. Det er verdt å merke seg at det her ikke var noen motsetning mellom tjenestene og
utdanningsmiljøene4. Foruten kompetanse på etikk, relasjon, kultur, forvaltning/juss/ velferdssystem,
prosessledelse og marginalisering, ble tre områder særlig framhevet av tjenestene lagt inn: arbeid som
velferdspolitisk virkemiddel (NAV), folkehelsearbeid (Helsedirektoratet) og kunnskap om barn og
unges oppvekstsvilkår, helse og utvikling (Bufdir). Tjenestene var generelt også opptatt av å styrke
saksbehandlerkompetanse og analytiske ferdigheter hos kandidatene.
Behovet for økt kompetanse og samarbeid understrekes også fra tjenestehold. NAVs ekspertutredning
(«Et NAV med muligheter», 2015, med oppfølging i Meld. St. 33 2015-2016) ønsker et mer myndig

3

Masterutdanning integrert med etter- og videreutdanning slik at man gradvis kan bygge opp til ferdig
mastergrad.
4
I tillegg til Sluttrapport for Sosialfagprosjektet, vedlegg 1 (2015), se Erik C. Gundersen, «Sosialfaglig
kompetanse. En analyse av arbeidsrapporter fra de UH-ledete arbeidsgruppene i BSV-prosjektets fase 1» (2014),
uhr.no, Sosialfagprosjektet.
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NAV-kontor og større handlingsrom for å tilpasse tjenester, noe som vil kreve «mer kompetent og
kunnskapsbasert brukeroppfølging». Det pekes i den forbindelse på utdanningssektoren og samarbeid
med denne om kompetanseenheter på regionalt nivå (s. 242-43). NAV har utviklet en
kunnskapsstrategi som definerer mål for institusjonens samarbeid med universitet og høgskoler. For
NAV er balansen mellom intern kompetanseutvikling og formaliserte utdanningstilbud viktig. NAV er
opptatt av at universiteter og høgskoler gir kunnskap og kompetanse som fører til et generelt høyere
refleksjons- og ferdighetsnivå og større faglig trygghet. Følgende kjernekompetanse framheves:




Kompetanse om offentlig forvaltning og regelverkforståelse, herunder skjønnsutøvelse med
spesiell relevans for NAV.
Avklaring og brukeroppfølging/arbeidsinkludering, som skal bidra til en mer helhetlig,
systematisk, arbeidsrettet og faglig fundert oppfølging av brukerne.
Kunnskaper og ferdigheter knyttet til arbeidsliv og arbeidsmarked som kan ruste medarbeidere
til å realisere NAVs målsetting om «arbeid først».

NAV ønsker at studentene innehar konkrete ferdigheter og ikke bare teoretiske innsikter.
Ferdighetstrening, studentprosjekter mv. skjer ved å ta i bruk arbeidsplassen som læringsarena. Vi vil
her nevne at det er inngått avtaler både på fylkes- og kommunenivå med UiT/IBSA, og i 2015
rekrutterte man en ph.d.-stipendiat fra NAV Tromsø gjennom Forskningsrådets Offentlig sektor-ph.d.ordning.
I Bufetats årsrapport 2015 (s. 82) påpekes «et bekymringsfullt avvik mellom kvalitetskravene som
stilles til de ansatte i barnevernet og kompetansekravene i grunnutdanningene». Bufetat viser blant
annet til NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet. Denne utredningen så «vesentlige mangler
ved flere av studiene» (s. 8) og foreslo en tydelig oppgradering av utdanningen innen barnevern:
styrking av master-, ph.d. og etter- og videreutdanning, turnusordning, autorisasjon, krav om master
for faglige ledere i tjenestene, faglige støtteordninger for utdanningspersonale mm.
Bufetat Nord etterspør tilpassede samarbeidsmodeller for både faglig samarbeid og kompetanseutvikling. Her er særlig kulturforståelse, å forstå barns behov, foreldrenes omsorgspotensiale og
virkningsfulle hjelpetiltak i en flerkulturell kontekst viktig. Som for NAV er det ønskelig med et
nærmere samarbeid med FoU-institusjoner om tilpasning og tilgjengeliggjøring av metoder som passer
Nord-Norges kommunestruktur, befolkningstetthet, avstander og kulturelle særpreg.
Masterutdanninger med praksisnærhet og ledelsesperspektiv trekkes også fram.
Det er relevant i denne sammenheng at barneverntjenestene i Nord-Norge kan vise til en positiv
utvikling takket være samarbeid mellom stat og kommune, kompensatoriske tiltak og tilpasning av
tjenestetilbudet til regionens demografiske, geografiske og kulturelle særpreg. I 2004 var 729 barn
plassert i fosterhjem mens det i 2015 var 1227 barn og betydelig færre barn blir plassert i institusjoner
utenfor landsdelen. Det kommunale barnevernet i Region Nord er styrket med i overkant av 100
årsverk, og det er gitt opplæring i virkningsfulle hjelpetiltak (MST, PMTO, ICDP, Familieråd og tidlig
innsats). SSB-tall fra 2015 viser imidlertid at andelen barn med omsorgstiltak er om lag dobbelt så
høy som landsgjennomsnittet og at det er et sterkt behov for videre satsning på riktig organisering og
bruk av foreldrestøttende tiltak med kunnskapsbasis.
Sammenfattende peker UiTs strategi så vel som eksterne interessenter og myndigheter i retning av økt
kompetanse, praksisnær FoU, forskningsbasert utdanning, robuste fagmiljø, tverrfaglighet, samarbeid
med tjenestene om utdanning og forskning, regional og internasjonal orientering.

4.2 Regionale særtrekk
I tillegg til de muligheter og utfordringer som er skissert, vil vi påpeke tre forhold som særlig
kjennetegner fylkene Troms og Finnmark, kjerneområdet for UiT, og som vi anser er relevante i denne
sammenheng:
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1. Størrelse og avstander: Nord Norge har få kommuner med en størrelse som tilfredsstiller
kriteriet i den pågående kommunereformen for å kunne tilby en tilfredsstillende
oppgaveløsning (15-20 000). Bare Alta, Tromsø, Harstad, Narvik, Rana og Bodø av 87
kommuner i de tre nordligste fylkene oppfyller dette kriteriet. Dette blir særlig utfordrende i
forhold til sentrale ambisjoner både for barnevernet (Kvalitets- og strukturreform i
barnevernet, BLD 2016) og NAV (Meld. St. 33 2015-2016) om mer spesialiserte tjenester og
oppgaver på kommunalt nivå.
2. Større risiko for marginalisering/utenforskap (se vedlegg 3): En del indikatorer for ulikheter
peker på at særlig ungdom har større sannsynlighet for å marginaliseres (lav utdanning, lavere
trivsel i skolen, oppvekst i eneforsørgerhjem). Andelen uføretrygdede er høyere i Troms og
Finnmark enn landsgjennomsnittet, men forskjellen er ikke dramatisk. Forskjellen kan
muligens også tilskrives en mer ensidig næringsstruktur, med fiskerinæringen som
dominerende. Dette er i endring og Nord-Norge blir mer likt resten av landet med sterk vekst i
handel og service på bekostning av fiskeri/landbruk og industri.
3. Det samiske innslaget: Kultur- og flerkulturell kompetanse og det arktiske perspektivet må
settes inn i en samfunnsmessig sammenheng i nord for å framheve egenart og variasjon i
forhold til det som tilbys ellers i landet. Det samiske utgjør noe av landsdelens egenart, og i
likhet med andre urfolksområder oppfattes selvråderett, nærhet til natur og bruken av egne
områder som del av det gode liv. På universitet og høgskoler i Norge framheves ofte
kulturmøter og samhandling mellom innvandrere og nordmenn og den utfordringen som
innvandring medfører i en norsk sammenheng. Men i de to nordligste fylkene vil
urfolkstemaer og samisk-norsk-relaterte emner vies særlig oppmerksomhet, noe som gir
anledning til å jobbe analytisk med kulturforståelse og kultursensitivitet.
De tre særtrekkene som her er framhevet tilsier at UiT satser på sosialfagene ved institusjonen.
Kommunestrukturen, med sin kombinasjon av mange små og få store sentre, og behovene for sosialt
rettet arbeid som følge av risiko for marginalisering, indikerer at det er viktig både med brede
bachelorutdanninger og muligheter for spesialisering i tillegg til relevant forskning. Samfunnet har en
klar forventning om at UiT ivaretar og formidler forståelse for samisk kultur og samfunnssyn.
Erfaringen med det regionspesifikke og kontekstuelle vil samtidig kunne ha stor verdi også for de
mange studenter som kommer til UiT utenfra Nord-Norge og som finner arbeid andre steder etter
studiene.

4.3 Sosialfagene ved UiT
Hvordan svarer sosialfagene ved UiT til de muligheter og utfordringer som er skissert? Sosialfagene
ved UiT er som tidligere nevnt fordelt på fire steder geografisk: Alta, Harstad, Tromsø og Narvik, og
er organisert i fire organisatoriske enheter:





Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBSA) (Alta, 30; Harstad, 20) ved Fakultet for idrett,
reiseliv og sosialfag (Alta)
Avdeling for vernepleie (AV) (Harstad, 30), midlertidig plassert i linjen på nivå 2
Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse (RKBU) (Tromsø, 45) ved Det
helsevitenskapelige fakultet (Tromsø)
Fagmiljø for videreutdanning innen rus og psykiatri (Narvik, 4) ved Institutt for helse og
omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet (Tromsø)

Utvalget har bedt miljøene selv gi korte beskrivelser av faglig ståsted/profil (vedlegg 2).
Stikkordsmessig kan beskrivelsene sammenfattes som følger:
IBSA har et nært samarbeid med praksisfelt (NAV, barnevern) og en omfattende desentral virksomhet.
Arbeidet med universitets-NAV etter modell av universitetsskoler er ledet av IBSA. De har definert et
særlig ansvar for å arbeide med sosialfaglige problemstillinger i nordsamiske områder. De har
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kompetanse om arbeid med alternative metoder i aktivitetsfag (musikk/teater og dyreassistert
miljøterapi). Fagmiljøet i Harstad er orientert mot tidlig inngripen i barnevernet.
RKBU Nord er et kunnskapssenter for tjenestestøtte, forskning, utdanning, formidling og informasjon.
De bistår kommunene og har som mål å støtte tjenestene på en god måte. Gjennom dialog med
tjenestene utvikles forskningsprosjekt, kurs og studieemner spesielt tilpasset regionens behov. De
vektlegger også integrering av helse- og sosialfaglige perspektiv.
Vernepleie har en aktiv rolle som utvikler og formidler av kunnskap om personer og grupper av
personer knyttet til funksjonshemming, velferd, migrasjon og inkludering. De kopler tydelig helse- og
sosialfag og har et folkehelseperspektiv sentralt i sin utdanning. I tillegg til bachelorutdanningene har
avdelingen et masterprogram i «Funksjonshemming og deltagelse»
Fagmiljø for etter- og videreutdanninger innen helse- og sosialfag i Narvik har ansvar for
videreutdanningsenheter i rus og psykiatri, tverrfaglig veiledning og videreutdanning i praktisk bruk
av kognitive samtaleteknikker. Enheten er i dag organisert som del av Institutt for helse og omsorgsfag
under Det helsevitenskapelige fakultet.

4.3.1 Utdanning
I listen under er det satt opp hvilke utdanninger som drives av miljøene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor i sosialt arbeid (IBSA: Alta)
Bachelor i barnevern (IBSA: Alta, Harstad)
Bachelor i vernepleie (AV: Harstad)
Master i sosialt arbeid (IBSA: Alta)
Master i barnevern (RKBU: Tromsø)
Master i funksjonshemming og deltakelse (AV: Harstad)
Etter- og videreutdanning i rus og psykiatri (IHO Narvik)
Etter- og videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (RKBU: Tromsø)

Bachelor- og masternivå er samlet sett godt utbygget. Flere av utdanningene tilbys både som heltidsog deltidsstudier. De tre grunnutdanningene har alle god rekruttering med mer enn én førstevalgsøker
pr. plass (se tabell i vedlegg 4). De har også god gjennomføringsgrad.
Vi kan anta at regionen i stor grad får dekket sitt behov for bachelorkandidater fra utdanningene, også
i distriktskommuner, og det er gode muligheter for videre kvalifisering med både videreutdanninger og
mastergradsstudier ved tre av campusene. Rekrutterings- og kandidatproduksjonsbildet er likevel mer
variert på masternivået. Søkningen er god, men gjennomstrømmingen er enda ganske lav. Men disse
studiene er startet opp i 2013 eller senere, og det vil være viktig å evaluere dem etter at de har vært i
drift noe lenger.
Det er bare Harstads master innen vernepleieområdet som framtrer spesialisert og erfaringsbasert med
en master som henvender seg til vernepleiere som ønsker faglig utvikling. De to andre masterstudiene
er primært profesjonsavgrenset til barnevern og sosialt arbeid.
Ledelsesperspektiv synes ikke å ha noen tydelig plass i masterstudiene. Et slikt perspektiv kunne være
naturlig fordi studenter fra disse studiene ofte vil fylle en slik funksjon blant annet i kraft av sin
nyervervede kompetanse og utviklingsmulighetene den gir.
Det er i dag ikke et tilbud på ph.d.-nivå for sosialfagene ved UiT. Ansatte i Harstad og Alta tok før
fusjonene sine ph.d.-utdanninger på utdanningsinstitusjoner i Trondheim og Oslo. Ved RKBU har man
imidlertid tatt ph.d.-grader i Tromsø. Det er i dag universitetets policy at nye ph.d.-kandidater fra både
Alta og Harstad tas opp på enten Det helsevitenskapelige fakultet eller Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) ved UiT.

11

Side67

4.3.2 Forskning og utvikling
For FoU-virksomheten er det etablert flere forskningsgrupper:







Sampro – Samproduksjon og samarbeid innenfor barnevern og sosialt arbeid (Alta)
Mangfold og marginalisering (Alta)
Provel – Profesjon og velferdssamfunn (Alta)
Profesjon og barnevernets handlingsrom (IBSA, Harstad)
Arktisk senter for velferds og funksjonshemmingsforskning (AV, Harstad)
Forebyggende og helsefremmende tiltak (RKBU)
Forskningsgruppe for barne- og familievern (RKBU)

Dette representerer en viktig del av infrastrukturen for forskning. I tillegg indikerer det faglig
innretning. Blant annet er barn og unge samt mangfold og marginalisering viktige tema.
FoU-produksjon i poeng 2011 - 2015:
2011
IBSA Alta:
i.e
IBSA Harstad:
AV Harstad:
Avd. HS i Harstad: 9,7
RKBU:
12,6

2012 2013 2014 2015
2,0
8,0
4,0
1,4
1,3
2,9
21,2 9,0
9,9
(omfatter sykepleie i tillegg)
14,4 18,0 18,1 26,7

Oversikten viser at det er en relativt lav forskningsproduksjon ved utdanningsstedene Alta og Harstad,
fra under 0,1 publikasjonspoeng pr. tilsatt til ca. 0,2 p. Ved RKBU har det vært en vedvarende økning
til ca. 0,8 pr. vitenskapelige stilling. Det kan forventes en forskjell siden RKBUs hovedaktivitet er
forskning og andelene med førstestillingskompetanse er høy. Samtidig er tallene for de to andre
instituttene ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (Idrettshøgskolen og Institutt for reiseliv og
nordlige studier) markant høyere enn ved de sosialfaglige utdanningene, hhv. 18 og 23,6 poeng totalt
og 0,7 og ca. 1 pr tilsatt.
Ser vi på avdelinger hvor det er sosialfag enkelte andre steder i landet, er det ved Institutt for sosialfag
ved Høgskolen i Telemark 11,3 poeng til sammen (her er det ikke mulig å få tall pr tilsatt, men
Fakultet for helse- og sosialfag har 0,38 poeng pr årsverk i vitenskapelig stilling. (2015)). Avdeling for
samfunnsfag og historie ved Høgskolen i Volda har 26,7 totalt og ca. 0,6 pr tilsatt. Avdeling for
pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer: 44,1 totalt og ca. 0,5 pr ansatt.

4.3.3 Kompetansenivå, alderssammensetning, rekruttering
Ser vi på andel ansatte med førstestillingskompetanse, får vi følgende tall:





IBSA (Alta):
IBSA
AV (Harstad)
RKBU (Tromsø)

50%
24%
40%
65%

Samlet antall professorer er 4,1 årsverk av 127,4 (3,2%), mens det er 1 dosentårsverk.
Førsteamanuensis og førstelektor er de sterkt dominerende kategoriene, og her er fordelingen
innbyrdes jevn.5 RKBU har videre tre rene forskere ut over de som har universitetsstillingsbetegnelser. Stipendiatene er fordelt slik:

5

IBSA Alta: 24,3 årsverk med 1 dosent, 5,2 førsteamanuensis og 6 førstelektorer. IBSA/IV Harstad: 70,05
årsverk med 0,9 professor, 8,1 førsteamanuensis og 8 førstelektor.
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IBSA (Alta):
2
IBSA + AV (Harstad) 6
RKBU (Tromsø)
7 (hvorav 1 post.doc.)

Samlet sett er det ganske mange med førstestillingskompetanse i Alta, ved RKBU i Tromsø og
vernepleie i Harstad, mens det er relativt få ved barnevern i Harstad. Mens de gamle universitetene
gjerne har hatt 70-90% ansatte med førstestillingskompetanse, har de statlige høgskolene ligget
markant lavere, gjerne i sjiktet 20-50%. Samtidig er det lite professor- og dosentkompetanse, ca. 4%
til sammen – hvis vi inkluderer de tre forskerne, stiger tallet til 6-7%. Det er relativt mange
stipendiater i Harstad og Tromsø, men få i Alta.
Alderssammensetning i fagmiljøene er jevn ved IBSA og RKBU. Ved avdelingen hvor vernepleierutdanningen i Harstad var plassert, er det ca 45%6 i aldersgruppen 55+. Her synes det å være en særlig
utfordring knyttet til rekruttering. Vi har ikke gode tall når det gjelder muligheten for rekruttering,
men det vi har kan tyde på at situasjonen er noe vanskeligere i Alta enn de andre stedene (se vedlegg
4). På førstestillingsnivå er det flest søkere til Tromsø.

4.3.4 Tilgrensende fagmiljø ved andre fakultet ved UiT
UiT har i dag totalt åtte fakultet samt én midlertidig avdeling. Framtidig struktur skal behandles med
grunnlag i en større ekstern evaluering foretatt av NIFU sommer og høst 2016.
Sosialfagene kan sammenlignes med flere miljø ved UiT. Ut fra blant annet strategiplanens satsing på
tverrfaglighet, vil dette være enheter det også er naturlig for sosialfagene å søke nærmere samarbeid
med.
Juridisk fakultet er et fakultet med 54,15 UFF-årsverk, herav 20,5 stipendiater. Enheten hadde i 2015
en forskningsproduksjon på i alt 53,6 publiseringspoeng. Fakultetet tilbyr mastergrad i rettsvitenskap
og har også ph.d.-program. Det tilbyr barnerett som spesialfag og har et nasjonalt ledende fagmiljø i
barnerett. Det er lite samarbeid med de øvrige, bortsett fra noe delaktighet i master i barnevern.
Fakultetet har egen forskningsgruppe innen barnerett, som er en faglig profilering ved siden av havrett
og urfolksrett.
Institutt for psykologi ved Det helsevitenskapelige fakultet har 53,6 UFF-årsverk herav 22 stipendiater.
Instituttet er ansvarlig for embetsstudiet i psykologi og et ph.d.-program under fakultetet. Instituttet
produserte i 2015 52,5 publiseringspoeng. RKBU har i dag et etablert samarbeid med dette instituttet.
Instituttet har flere forskningsgrupper:







Nevrofag for utvikling og atferd
Klinisk psykologi
Sosialpsykologi
Psykisk e-helse
Kognitiv psykologi
Helsepsykologi

Institutt for helse og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige fakultet har vel 130 vitenskapelige
stillinger og organiserer bachelorstudier i sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og radiografi, pluss en
rekke videreutdanninger. I tillegg tilbys mastergradsstudier i helsefag og sykepleie. Instituttet
publiserte i 2015 57 poeng.
Relevante forskningsgrupper:

6

Tallene stammer fra før fusjonen, vi har ikke tall for dagens institutt.
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Flerfaglig forskningsgruppe for helse og sosialtjeneste i kommunene
Helsefaglig profesjonsutøvelse
Rural and remote nursing and healthcare in Arctic and North Sami Areas
Folkehelse og rehabilitering

Instituttet er lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Harstad og Narvik.
Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging (ISS) ved Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) har 48 vitenskapelige stillinger og produserte i 2015 37,4
publiseringspoeng. Instituttet har fem prioriterte forskningsområder, hvorav flere vil være aktuelle for
samarbeid med det sosialfaglige miljøet:






Demokrati, politiske prosesser og rettigheter
Sikkerhet, miljø- og ressursforvalting
Transformasjonsprosesser lokalt og globalt
Helse, velferd og arbeid
Organisasjon og ledelse

Institutt for arkeologi og sosialantropologi under HSL-fakultetet hvor flere tilsatte ved IBSA har sin
utdanning fra. Instituttet har rundt 30 tilsatte og hadde i 2015 24,1 publiseringspoeng. En stipendiat fra
IBSA tar sin ph.d. tilknyttet dette instituttet.
Relevante forskningsgrupper:



Creating the new North
Visuell antropologi. Studier av viabilitet i polyetniske samfunn i nord og sør

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved HSL-fakultetet. Et av UiTs største institutt med nær
150 UFF-årsverk. Instituttet etablerte, som de første i Norge, en femårig masterutdanning for lærere.
Instituttet hadde 54 publiseringspoeng i 2015. Det har en større enhet også i Alta og er resultat av to
fusjoner: Høgskolen i Tromsø i 2009 og Høgskolen i Finnmark i 2013.
Relevante forskningsgrupper:






Veiledning
Kompetanse og mangfold
Urfolk og minoriteter i skole og utdanning
Skoleutvikling og utdanningsledelse
Barnehageforskning i arktis

HSL-fakultetet har 14 ulike retninger i sitt ph.d.-program som instituttene kan orientere sine
stipendiater mot.
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4.4 Konklusjon situasjonsanalyse
UiTs strategidokument viser at sosialfagene vil ha en viktig rolle i universitetets virksomhet. De treffer
sentrale interesser for institusjonen og omgivelsene, og strategien legger til grunn en nasjonal
ambisjon, forskningsbasert undervisning og styrking av forskningsvirksomheten. Eksterne behov og
forventninger fra nasjonale og regionale interessenter vektlegger relevant og praksisnær FoU, robuste
fagmiljø, samarbeid mellom tjenester og utdannings- og forskningsmiljø, tverrfaglig samarbeid
mellom profesjoner i tjenestene, samt en regional og internasjonal orientering i utdanningsmiljøene.
UiTs regionale kjerneområde er Troms og Finnmark, hvor vi har fremhevet tre relevante særtrekk:
mange små kommuner med stor geografisk spredning, noe større risiko for marginalisering på enkelte
punkter sammenliknet med resten av landet og betydningen av samisk befolkning og kultur i regionen.
De tre brede bachelorutdanningene spiller en viktig rolle for kompetansen i kommunene, samtidig som
regionen har behov for mer spesialisert kompetanse gjennom master- og etter- og videreutdanning.
Signalene om tett kunnskapssamarbeid med regionen tilsier også økt vekt på forsknings- og
utviklingsarbeid, herunder kunnskap om effekt av tiltak, utvikling av profesjonsutøvelse og kulturkunnskap. Det er viktig med et konsolidert sosialfaglig miljø ved UiT hvor det er mulig å arbeide med
disse utfordringene samlet.
Sosialfagene plasserer seg tydelig i skjæringsfeltet mellom på den ene side helsefagene, som utgjør en
sentral del av velferdssystemet og som ved UiT inkluderer psykologi, og på den andre side
samfunnsvitenskapene, pedagogikk og juss. Sosialfagene ved UiT er i dag fordelt på tre fakultet og har
begrenset samvirke, noe som nok må forstås på bakgrunn av relativt nylige fusjonsprosesser. RKBU
har for eksempel lite tilknytning til grunnutdanningene, og samarbeidet om RKBUs master i barnevern
synes begrenset. Med unntak av RKBU er det ikke et godt utviklet samarbeid mellom de sosialfaglige
miljøene og relevante enheter ved UiT.
Analysen av enhetene viser at utdanningstilbudet er godt utbygget og har en god rekruttering, særlig
for bachelorstudiene. På masternivå er flere av tilbudene i oppstartfasen og det er i dag ikke et eget
ph.d.-tilbud innenfor sosialfagene. Kontakten med regionen og tjenester er god.
Sammensetningen av kompetanse er noe variert, med lav andel med førstestillingskompetanse ved
barnevern i Harstad, bra ved IBSA og RKBU. Det er imidlertid lite toppkompetanse (professor,
dosent), faktisk synes den å ligge lavere enn kravene fra NOKUT (10%).
Dersom ph.d.-grad tas som uttrykk for forskerkompetanse, er det verdt å merke at fordelingen mellom
førstelektor (ikke ph.d.) og førsteamanuensis (ph.d.) er jevn. Man må forvente en rekrutteringsutfordring de nærmeste årene særlig ved vernepleiestudiet i Harstad. Potensialet for rekruttering i
Harstad og Tromsø er likevel muligens bedre enn i Alta. RKBU er helt klart det sterkeste
forskningsmiljøet. De øvrige utdanningsmiljøene ligger ganske lavt i norsk og i UiT-sammenheng.
Samtidig er det etablert forskningsgrupper ved alle miljøene, noe som er en viktig stimulans og et
utgangspunkt for videre utvikling.
Med relativt lite samarbeid miljøene imellom og med relativt lav forskningsproduksjon i
utdanningsmiljøene, er det et sprang fram til et mer konsolidert og forskningstungt miljø med utbygget
samarbeid også med andre enheter ved UiT. Det kan være viktig å legge grunnlaget for en vesentlig
utvikling av dette fagfeltet ved UiT, spesielt nå når organisasjonen er i endring.

5

Faglig profil og styrking

De tre profesjonene som utgjør kjernen i det sosialfaglige feltet har ulike faglige tyngdepunkt, men det
er enighet om mye felles i den faglige kompetansen (Sosialfagprosjektet). Vernepleie kombinerer
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sosialfag og helsefag i arbeid primært overfor personer med funksjonsnedsettelser. Barnevernspedagogikk er et sosialfag særlig rettet mot målgruppen utsatte barn og ungdom. Sosialt arbeid er det
brede fagfeltet som handler om å hjelpe personer med sosiale problemer, problemer som oppstår
mellom individ og gruppe/samfunn.7 Ser vi ut over de grunnleggende profesjonsutdanningene,
kombinerer RKBU psykisk helse og barnevern. I UiTs sosialfagsportefølje inngår også etterutdanninger i rus og psykiatri samt kognitiv atferdsterapi. Det sammensatte faglige bildet går igjen
også ved andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr sosialfag.
Vi går ikke detaljert inn i den faglige utviklingen for det sosialfaglige feltet – vi viser her til de ni
felles kompetanseområdene fra Sosialfagprosjektet som er nevnt tidligere (4.1.2) samt det særlige
behovet i nord for kunnskap om samisk kultur og samfunn. Samtidig noterer vi at det de senere år har
vært diskusjon om sosialt arbeids faglige innretning og forhold til tjenester. En ny grunnbok i sosialt
arbeid ser således tegn til en spenning mellom fag og tjenester, og antyder muligheten for en
deprofesjonalisering med henvisning til at NAV betegner sine sosialarbeidere som veiledere på linje
med ansatte med annen utdanningsbakgrunn.8 Sosialfagprosjektet viste også at ledere i tjenestene i
mindre grad er opptatt av å etterspørre profesjonsspesifikk kompetanse på det sosialfaglige området,
men at det profesjonsspesifikke var mer framtredende på helsefagområdet.9
Vår gjennomgang av muligheter og forventninger i omgivelsene indikerer uansett at det er et stort
behov for kompetent sosialfaglig arbeid på ulike nivå og således et behov for god utdanning og
produksjon av ny kunnskap. Vi ser mange uttrykk for at sosialfagene ved UiT er svært tjenesteorientert, med regionalt samarbeid på mange plan. Vår generelle tilråding for den faglige utviklingen
er at utdanningene fortsetter å videreutvikle dette samarbeidet og svarer på behovet og forventningene.
Utdannings- og forskningsmiljøene leverer kandidater og tilbyr videreutdanning og kan gjennom dette
samt forskning gi et vesentlig bidrag til at tjenestene utvikler seg. Dette fordrer sterke, koordinerte
fagmiljøer som også kan trekke på samarbeid internt i UiT.
Én form for styrking vil være koordinering av de ulike faglige interessene og en utvikling av
samarbeid med andre relevante fagmiljøer ved UiT – fremst juss, helse, sosiologi, pedagogikk og
antropologi.
En annen form for styrking er utvikling av de høyere utdanningsnivåene og FoU-aktiviteten, noe som
inkluderer og forutsetter økning av formell kompetanse og rekruttering.
Det vil være en betydelig styrking at et ph.d.-studium ble etablert, enten som nytt studium eller som en
utvidelse av et eksisterende tilbud. Med henvisning til UiTs forskningsambisjoner og vekt på
forskningsbasert utdanning samt tjenestenes kunnskapsbehov og ønsker om samarbeid, kan et ph.d.studium bli en viktig milepæl i utviklingen av sosialfagene ved UiT. Dette må selvsagt også vurderes
ut fra hvor stort behovet er for ph.d.-kandidater og hvor stort det nasjonale tilbudet er samlet sett.
Videre bør det være et mål at masterstudiene har styrket professorkompetanse slik at den utgjør minst
10% av samlet miljø. Det bør også være et mål at masterstudiene har god rekruttering (fyller alle
studieplassene) og gjennomstrømming. Videre bør de dokumenterte FoU-resultatene komme opp på et
høyere nivå i det samlede fagmiljøet, i det minste til nivået ved de andre større sosialfaglige miljøene i
Norge, som i dag gjerne oppnår 0,5-0,6 publiseringspoeng pr tilsatt pr år i det norske
registreringssystemet. Dette vil også øke muligheten for å innhente ekstern finansiering til

7

Gundersen: «Sosialfaglig kompetanse».
Ingunn Ellingsen m. fl., Sosialt arbeid. En grunnbok, Universitetsforlaget, 2015, 62.
9
Sluttrapport 2015. Dette innebærer også at vernepleie, på grunn av sin helsefaglige del, er den sosialfaglige
profesjonen som i størst grad har kompetanse som etterspørres profesjonsspesifikt.
8
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forskningsprosjekter. Som vi har sett tidligere, er det et klart behov for mer forskningsbasert kunnskap
nasjonalt og regionalt.

6

Alternative modeller for organisering

Organisering kan være et av flere virkemiddel for å oppnå den ønskede utvikling og konsolidering
som er skissert. To nivåer av organisering framstår sentralt:
1. Institutt
2. Fakultet

6.1 Ett institutt
Fagmiljøet bør samles til ett institutt. Vi har nevnt behovet for å se det sosialfaglige bidraget til region
og tjenester fra UiT samlet og samtidig vist til at tjenestene ikke er veldig opptatt av skillelinjene
innenfor det sosialfaglige profesjonsfeltet. Vi har også påpekt at miljøene i dag framstår med relativt
liten grad av internt samarbeid. Ut fra behovet for utvikling av forskning, master- og etter- og
videreutdanningstilbud samt ph.d.-muligheter, framstår det å samle miljøene til ett institutt også som et
egnet virkemiddel. I et samlet institutt vil det sosialfaglige feltet være under én operativ ledelse, de
ulike studietilbudene vil kunne koordineres og utvikles slik at også samarbeid dem imellom sikres.
Under en samlet ledelse vil man også ha bedre muligheter for å koordinere samarbeidet med tjenestene
ute enn om man opererer med tre institutt.
Et samlet institutt vil også kunne øke muligheten for medarbeidere til å knytte seg til forskningsgrupper som svarer til deres interesser. Også i forhold til internasjonalisering av forskningen, vil man
stå sterkere samlet, med utvikling av samarbeidsrelasjoner til utvalgte institusjoner. Det faglige
spekteret og den samlede kompetansen på ulike felt vil også øke og veien fram til et sosialfaglig ph.d.program vil kunne bli kortere. Sosialfagene vil også kunne representeres med en tydelig stemme i den
større fakultets- og universitetssammenhengen når de er samlet i ett institutt.
Skulle man velge å føre videre en organisering i forskjellige enheter uten felles ledelse, vil man
sannsynligvis kunne beholde en rimelig god rekruttering av studenter samt gjennomstrømning som i
dag. På sikt vil det imidlertid kunne bli vanskeligere for fagmiljøet å konkurrere nasjonalt om
forskningsprosjekt og søkere med førstestillingskompetanse. Internasjonalt vil man ha små ressurser
for å nå opp i konkurranse om prosjekter og bygge nettverk. Dette kan i neste omgang true en god
studentrekruttering og vanskeliggjøre forskningsbasert undervisning, samt en økt og mer robust
forskning.
En samling til ett institutt møter likevel noen utfordringer. Den første er at fagmiljøene ligger spredt
geografisk på tre ulike steder. Utfordringen gjelder både ledelse og samarbeidet innad i enheten. Nå er
allerede IBSA spredt på to steder, og vi oppfatter ikke at det ligger et prinsipp til grunn for at hvert av
instituttene ved UiT skal være samlokalisert. Tvert imot innebærer UiT som en sammenslåing av flere
institusjoner at geografisk spredte miljø/institutt vil være del av organisasjonen. Det vil da være svært
viktig at man legger til rette for en slik organisering.
Den andre utfordringen er forskjellen i innretning mellom på den ene side utdanningsmiljøene og på
den andre side RKBU som regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Dels er senteret finansiert av
direktorater og har sitt eget oppdrag fra disse innenfor rammen av et nasjonalt nettverk. Dels er det
mer forsknings- og utviklingsorientert med mindre vekt på undervisning enn de andre miljøene. Til
sist er RKBU også mer utviklet forskningsmessig og har et tyngre miljø enn de andre. Sentere har på
grunn av slike ulikheter ofte en tilknytning direkte til institusjon eller fakultet. Samtidig har UiT i en
del tilfeller valgt å plassere sentere innenfor instituttgrenser, og en del av instituttene ved UiT er også
store og går godt utover et normalt lederspenn.
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Dersom RKBU ikke inkluderes i et samlet institutt, vil den faglige styrken som der er representert i
mindre grad komme inn under en felles ledelse. Rett nok vil fakultetet være en slik ledelse, men Det
helsevitenskapelige fakultet er stort med mange institutt. Med en inkludering, samtidig som
senterstatus og den autonomi som ligger i oppdraget opprettholdes, vil kontakten med
utdanningsmiljøene trolig styrkes. Vi tilrår derfor at RKBU inkluderes i et sosialfaglig institutt, men
opprettholder senterstatus.
Den tredje utfordringen er ulikhet i tilknytning til beslektede fagfelt som berører organiseringen på
fakultetsnivået som vi tar opp i neste avsnitt.

6.2 Fakultetsnivået
Ut fra premisset om samling til ett institutt, har utvalget sett på tilhørighet til fakultet. Vi er klar over
at fakultetsorganisering skal opp til behandling og at det forventes endringer i forhold til dagens åtte
fakultetsenheter og én midlertidig avdeling.
De to mest aktuelle alternativene er en helsevitenskapelig og en samfunnsvitenskapelig tilknytning for
de ulike miljøene. Utfordringen ligger som nevnt i ulikhet i tilknytning. RKBU og Narvik-miljøet er i
dag plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet. Vernepleie har andre steder i landet gjerne også en
slik tilknytning. Både RKBU og vernepleie ved UiT søker eksplisitt å bygge bro mellom sosial- og
helsefag. Sosialt arbeid og barnevernspedagogikk har ikke samme tilknytningen til helse, men
definerer seg gjerne som del av en bred samfunnsvitenskap, til dels også humaniora, og er andre steder
gjerne organisert i samfunnsvitenskapelige fakultet eller avdelinger. Fagspråk, begreper, metoder,
tilnærminger og perspektiv er for en stor del de man bruker i samfunnsfagene. Det ligger også en
forskjell mellom sosialfagene og helsefagene i at det sosiale arbeidet, selv om det ofte utøves overfor
enkeltindividet, likevel ser personen i en helhetlig situasjon med vekt på brukers ressurser og
muligheter (styrkeperspektiv). Helsefaglig arbeid er i større grad individuelt rettet og basert på
diagnostisk tilnærming, selv om man også her vil finne andre tilnærminger.
På den andre side knytter alle sosialfagene med sin sterke kopling til praksis, an til velferdstjenestene,
slik at feltet «helse og sosial» i mange sammenhenger ses under ett. Denne tilknytningen til praksis og
tjenester står langt svakere i de andre samfunnsvitenskapene.
Med ett samlet sosialfaglig institutt ved UiT er det ikke gitt hvilken faglig hovedtilknytning som er
mest hensiktsmessig, det er med andre ord ikke åpenbart hvilket fakultet instituttet bør ligge under.
Uansett hvilken løsning som velges, vil det være viktig at tilknytning og samarbeidsformer sikres i
begge retninger.
Utvalget mener at tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet er mest hensiktsmessig i dette
tilfellet. For det første er det, som vi har sett, stort behov for å se helse- og sosialfaglige utfordringer i
sammenheng, og det vil kreves god evne til tverrfaglig samarbeid i velferdssystemet. UiT prioriterer
tverrfaglig forskningssamarbeid. Med en helsefaglig tilknytning vil det ligge til rette for å utvikle en
rekke interessante samarbeidsprosjekt der de ulike tilnærmingene kan utfylle og brytes med hverandre.
En samlet helse- og sosialfaglig kompetanse er også i samsvar praksisfeltets vektlegging av anvendbar
kunnskap og kompetanse omkring oppgaver som skal løses. For det andre er det allerede en tydelig og
prioritert kopling mellom sosial- og helsefag ved vernepleie og RKBU. Å flytte disse til HSLfakultetet, hvor den velferdsfaglige orienteringen ikke er spesielt sterk, vil svekke denne koblingen. I
tillegg har UiT tidligere valgt å legge psykologi som eget institutt til Det helsevitenskapelige fakultet.
Psykologi er en viktig referanse for sosialfagene og har andre steder gjerne sitt eget fakultet (Bergen)
eller en plassering i samfunnsvitenskapelig fakultet (Oslo, NTNU). Det vil være konsistent med UiTs
tidligere valg for psykologi å knyttet sosialfagene til samme fakultet.
Argumentene mot tilknytning til Det helsevitenskapelige fakultet gjelder særlig sosialt arbeid og
barnevernpedagogikk (IBSA). Det er en mulighet for at det sosialfaglig feltet og perspektivet ikke blir
tydelig nok innen fakultetet. Videre vil sosialfagenes samfunnsvitenskapelige/humanistiske profil
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kunne svekkes, eller miste noe av den stimulans det er å være i det større samfunnsvitenskapelige og
humanistiske miljøet ved UiT. Vi har nevnt fagspråk, begreper, metoder, tilnærminger og perspektiv
som et felles punkt. Dette vil være av betydning for faglig utvikling. For faglig profil, begreper osv.
må man samtidig ta i betraktning UiTs plassering av psykologi. Vi vil også anse det som en fordel at
praksisfeltet forholder seg til ett organisatorisk miljø i universitetet.
HSL-fakultetet har også relevante forskningsgrupper og fagmiljøer, selv om direkte kopling til
velferdsfag og -tjenester synes relativt svak (juss med barnerettmiljøet er eget fakultet i dag). De mest
relevante miljøene i så måte er Institutt for statsvitenskap, sosiologi og samfunnsplanlegging og
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Sistnevnte har vært en pioner i utvikling av en 5-årig
lærerutdanning og kan vise til en positiv utvikling i forskningsaktiviteten etter den forrige fusjonen
mellom Høgskolen i Tromsø (lærerutdanning) og UiT (pedagogikk) i 2009. Dette miljøet har også
siden fusjonen i 2013 vunnet erfaringer med organisering på to campus (Tromsø og Alta). De
samfunnsvitenskapelige fagene ved UiT har også faglige perspektiv som er viktige for sosialfagene
(systemperspektiv, organisering, ledelse, flerkulturalitet etc.).
Det er tre forhold som bør sikres for å imøtekomme mulige ulemper ved tilknytning til Det
helsevitenskapelige fakultet. For det første tilrår vi å tydeliggjøre det sosialfaglige perspektivet ved
fakultetet gjennom å endre navnet til Det helse- og sosialvitenskapelige fakultet. For det andre må
samarbeidsformer og arenaer overfor HSL-fakultetet samt Jurfak understøttes. For det tredje bør det
legges trykk på å etablere en sosialfaglig ph.d.-utdanning. Dette vil kunne være et samlende prosjekt
for de sosialfaglige miljøene.

7

Tilråding
1. Sosialfagene ved UiT bør fortsette å utvikle sin sterke relasjon til tjenester og region, herunder
vektlegging av kunnskap om, og praksis overfor, samisk kultur og samfunn.
2. Det bør legges vekt på å styrke utdanningene på master-, etter- og videreutdannings- og ph.d.nivå.
3. Det bør legges vekt på å utvikle FoU gjennom koordinering av fagmiljø, samarbeid på tvers i
UiT, samarbeid med tjenester og rekruttering.
4. Sosialfagene organiseres i ett institutt og tilknyttes Det helsevitenskapelige fakultet. RKBU
beholder senterstatus med egen leder som i dag.
5. Navn endres fra Det helsevitenskapelige fakultet til Det helse- og sosialvitenskapelige
fakultet.
6. Samarbeidsformer og -arenaer mellom et sosialfaginstitutt og
humaniora/samfunnsvitenskap/juss understøttes.
7. UiT bør se på muligheten for å etablere en ph.d. i sosialfag.
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Vedlegg 1: Mandat for ekspertutvalg; organisering fagmiljøene innen
sosialfag ved UiT Norges arktiske universitet
Bakgrunn
UiT Norges arktiske universitet vil fra 1.1.2016 være fusjonert med Høgskolen i Harstad og
Høgskolen i Narvik.
Universitetsstyret besluttet i møte 27. oktober 2015 å opprette et ekspertutvalg som skal gi forslag om
hvordan forskning og studier på det flerfaglige feltet sosialfag, sosionomutdanning, barnevern og
vernepleie kan styrkes ved det fusjonerte universitetet.
Fusjonen medfører at UiT innenfor disse fagfeltene vil ha et av landets største fagmiljøer fordelt på
fire campus (Alta, Tromsø, Harstad og Narvik). I tillegg har UiT et betydelig, integrert helsefaglig
miljø. UiT ønsker eksternt råd om hvordan utdanning og forskning kan organiseres på best mulig måte
slik at miljøet kan fremstå sterkt og tydelig. I det nye universitetet må alle disse utdanningene sees
under ett med tanke på en helhetlig profil som gir god sammenheng mellom fagene og arbeidslivet.
Arbeidsgruppe
Det oppnevnes en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:
Dag Jenssen, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus (leder)
Asta M Balto, dosent emerita, Karasjok
Pål Chr. Bergstrøm, direktør Buf etat Nord, Tromsø
Anne Halvorsen, dekan Universitetet i Agder
Lars Uggerhøj, professor, Universitetet i Århus, Danmark
Sekretærer:
Bjarte Toftaker og Ingvar Hauge
Mål
Ekspertutvalget skal basere sitt arbeid på UiT’s strategi «Drivkraft i nord» og foreslå hvordan
forskning og utdanning innenfor sosialt arbeid, barnevern og vernepleie kan styrkes. Som en del av
dette skal forholdet mellom grunnutdanning og forskerutdanning vurderes. Utvalget bør ha hele den
helsefaglige, juridiske og samfunnsvitenskapelige porteføljen ved UiT med i sine vurderinger, og
vurdere hvordan sosialfagene skal organiseres for å sikre en god samhandling på avtakerfeltet.
Utvalget skal videre foreslå hvordan fagene bør utvikles for å være relevant for de aktuelle
yrkesgruppene og profesjonene framtidens kandidater skal jobbe i og bidra til å utvikle. Utvalget skal
også vurdere hvilke tilgrensede fagområder en kan hente synergier fra andre områder ved universitetet
(for eksempel helse, samfunnsfag, juridiske fag). Fagmiljøenes kvalitet og robusthet skal vurderes med
utgangspunkt i NOKUTs krav til akkrediterte studier. Videre skal forholdet mellom
grunnutdanningene, BA, MA, ph.d., og EVU vurderes samt miljøenes potensial til ekstern
finansiering.

Bygger på
Arbeidet skal ta utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets bestilling til UHR i 2013 og UHRs svar
gjennom sluttrapport fra Sosialfagprosjektet – Sosialfaglig kompetanse og BSV-Utdanningene. Andre
dokumenter som er sentrale vil være rapporten fra NAVs ekspertutvalg, HelseOmsorg21,
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Stortingsmelding 13 (2011 -2012) Utdanning for velferd – samspill i praksis og vurderinger av
barnevernet i regi av BUFETAT, samt Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet.

Prosess
Prosjektplan
Utvalget skal innen 1 februar 2016 legge fram en framdriftsplan for arbeidet.
Kontakt med fagmiljø
Universitetsstyret har nedsatt et utvalg med utelukkende eksterne medlemmer. Utvalget kan ha en
dialog med fagmiljøene ved UiT. Universitetsdirektøren vil kunne bistå i arbeidet.

Leveranse
Forslaget leveres universitetsdirektøren innen 1. juni 2016.
Høring
Forslag til organisering av de sosialfaglige miljøene vil bli sendt på høring i berørte fagmiljø,
studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene.
Møter
Representant for universitetsdirektøren innkalles til møtene og møter med tale- og forslagsrett.
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Vedlegg 2: Fagmiljøenes egne beskrivelser av faglig ståsted/profil
Institutt for barnevern og sosial arbeid
Består av fagmiljø i Alta (sosialt arbeid og barnevern) og Harstad (barnevern). Begge har i vel 30 år
tilbudt sosialfaglige utdanninger og er fra 1. januar 2016 samlet i ett institutt. I tillegg til stedlige
studier har man tilbudt en rekke desentrale studier i Tromsø, Finnsnes, Vadsø og Kirkenes. Fra 2015
har instituttet tilbudt et mastergradsstudium i sosialt arbeid. Fagmiljøet er jevnlig i kontakt med
avtakerne gjennom den obligatoriske praksisutplasseringen i løpet av studiet. Det etableres da kontakt
mellom en fagansatt og en ansatt ved praksisstedet, og stort sett alle praksissteder avlegges besøk av
en fagansatt ved UiT i løpet av praksisperioden.
Viktig er dessuten fagmiljøets kontakt med arbeidslivet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid. Her
ses at fagmiljøet utvikler også samfunnet rundt seg. Blant annet kan nevnes at Utekontakttjenesten i
Alta som i åtte år ble drevet som et praksisutplasseringsprosjekt ved Høgskolen i
Finnmark/Universitetet i Tromsø før det våren 2015 ble ansatt to utekontakter i Alta kommune.
Utekontaktene arbeider under veiledning fra en av våre ansatte, samt at det er studenter som er ute i
praksis som utekontakter. Tilsvarende har NAV et ønske om skjønnsvurdering og juridisk kompetanse
og der har en av våre ansatte et samarbeid om dette med Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fagmiljøet er involvert på flere måter i samarbeid og utvikling av avtakerfeltet, blant annet:
I en toårsperiode utført evaluering og oppfølging av et prosjekt som rettet seg mot rus og psykiatri.
Erfaringene herfra gir forståelse og kunnskaper som kan tas med i utvikling av aktivitetsfag i
sosialarbeiderutdanningen.
Utdanningstilbudet «Dyreassistert miljøterapi» ble kjørt som etter- og videreutdanningstilbud høsten
2015, med 40 avlagte eksamener. Nettverket som fagmiljøet har etablert i forbindelse med denne
utdanningstilbudet, skal brukes til utvikling av aktivitetsfag framover.
Fagmiljøet har et prosjekt som omhandler musikk som metode i arbeid med barn/unge og identitet.
Det vektlegges at musikk som kommunikasjon i samhandling har vist seg å fungere på tvers av
kulturer /identiteter språk eller rus.
Fagmiljøet har et forprosjekt innen viddemekling som er et offentlig innovasjonsprosjekt der en
samarbeider og gir råd til meklerne i konfliktrådene som er underlagt Justisdepartementet. I løpet av
forprosjektet er det innhentet kontaktpersoner og informanter. Bakgrunnen for forprosjektet er at
konfliktrådene ser problematikk mot samiske områder, og erfaringene fra forprosjekt/prosjekt vil bli
brukt i forbindelse med undervisningen i konflikthåndtering.
Fagmiljøet tilbyr fagutvikling og veiledning til barneverntjenestene i Vest Finnmark.
Utvikling av Universitets-Nav, en partnerskapsavtale mellom UiT og NAV regionene i Troms og
Finnmark. Prosjektet er i startfasen og skal gi kunnskap om forskning, utdanning og kompetansedeling
for partnerne, herunder praksisfeltet. En fjerdedel av de ansatte som underviser i barnevern og sosialt
arbeid har NAV-relaterte forskningsprosjekt. Resultater som er framkommet gjennom evaluering av
NAV-systemet er tatt inn i undervisning og forskning. Fagmiljøet forsker blant annet på NAV som
hjelpeapparat og kvinner som opplever vold i nære relasjoner, og på barrierer for reindriftsutøvere i
møte med NAV.
Spesielt for UiT er at vi dekker et særskilt behov for en utdanning som gir god kompetanse for å jobbe
i nordsamiske områder. Flere av våre fagansatte har sine forskningsprosjekter relatert til samiske
samfunnsaktører. En dosent og en førstelektor har samisk sosialt arbeid som sine spesialfelt.
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Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord: psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
RKBU Nord mottar øremerkede tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet og har til oppgave å utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskapelig, praksisnær og
tverrfaglig kunnskap og kompetanse innen arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern.
RKBU Nord har fem primæroppgaver; tjenestestøtte, forskning, utdanning, formidling/informasjon og
brukermedvirkning. Disse forstås som fem virkemidler for å oppnå det overordnede målet om å være
en tjeneste for tjenestene og gjennom dette understøtte systematisk kvalitetsforbedring i integrerte
helse- og velferdstilbud, inkludert blant annet kommunale helsetjenester, spesialist helsetjenester,
kommunalt og statlig barnevern, skole og barnehage, samt samhandling mellom tjenester. Det mest
framtredende trekket ved vår faglige profil er en tydelig integrering av helse- og sosialfaglig
kompetanse for å møte de behov for endringer i helse- og sosialfaglig utdanning, forskning og
utviklingsarbeid som må til for et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn .
Alle typer aktiviteter til RKBU Nord, vurderes ut fra kriteriet om at de støtter tjenestene på en god
måte. Tjenestene støttes direkte når spesielle behov oppstår eller mer overordnet ved å bidra i
kvalitetssikring og langsiktig kompetanseoppbygging. I dialog med tjenestene utvikles gode
forskningsprosjekter, kurs og studieemner, som er basert på et regionalt tilpasset behov. Vi har en
tydelig praksisrelevant profil og er med på å skape oppmerksomhet om barns psykisk helse, barnevern
og oppvekstsvilkår. I all vår aktivitet innen tjenestestøtte, forskning, utvikling og formidling
etterstreber vi konkret involvering av brukerne og en reell integrering av de helse- og sosialfaglige
perspektivene. RKBU Nord samarbeider tett med de andre RKBU/RBUP-ene. Vi har også et særlig
fokus på samarbeid med RVTS, KoRrus og en rekke andre regionale aktører, f.eks. Bufetat,
Fylkesmennene og Nord Universitetet.

Avdeling for Vernepleie, Harstad
Avdelingen består av vernepleierutdanning, ulike etter- og videreutdanninger samt masterprogrammet
«Funksjonshemming og deltagelse». Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike
faglige perspektiver. Avdelingen skal være en spydspiss når det gjelder å formidle og utvikle
kunnskap om personer og grupper i sårbare posisjoner knyttet til områdene funksjonshemming,
velferd, migrasjon og inkludering i en nordnorsk kontekst.

Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning, og en vernepleier får etter endt
utdanning offentlig autorisasjon som helsepersonell. Koblingen mellom helse- og sosialfag gjør at en
vernepleier kan utøve (re-) habilitering og miljøarbeid i samhandling med ulike brukergrupper og på
ulike arenaer.
En vernepleier har et helhetlig perspektiv på helse og forstår opplevd helse og livskvalitet som et
samspill mellom individ og miljø i et livsløpsperspektiv. Folkehelseperspektivet er sentralt i
yrkesfunksjonen, samt at de helsefaglige emnene bidrar til kunnskap om og forståelse av ulike typer
funksjonsnedsettelser, som legges til grunn i utøvelsen av vernepleie.
Den faglige profilen til vernepleierutdanningen v/ UiT er nettopp kombinasjonen av ulike fag, men
med noen fremtredende trekk: Både i undervisning og forskning vektlegges forståelse av hvordan
funksjonsnedsettelser kan påvirke enkeltpersoners og gruppers velferd, bl.a. knyttet til deltakelse og
inkludering, men også hvordan utfordringer kan motvirkes gjennom ulike former for tilrettelegging og
tiltak. Personer med utviklingshemming er sentralt i undervisning og forskning, og mange vernepleiere
jobber med denne brukergruppen.
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Vedlegg 3: Statistikk fra Folkehelseinstituttet – Finnmark og Troms i
forhold til landet som helhet.
Andel med fullført videregående og høyere utdanning (2014):
Finnmark: 75,1
Troms:

80,6

Landet:

82,2

Andel av befolkning med lav inntekt (under 60% av medianinntekt) (2014):
Finnmark: 9,3
Troms:

9,4

Landet: 10,5 (forklaringen er vel at storbyene og særlig Oslo, har en høyere andel innvandrere)

Frafall i videregående utdanning (2014):
Finnmark: 34,0
Troms:

29,4

Landet:

23,5

Brutto inntekt (2014):
Finnmark: 376’
Troms:
Landet:

392’
421’

Andel på uføretrygd i alderen 45-67 (2014):
Finnmark: 27,5
Troms:
Landet:

26,8
22,7

(Svært små ulikheter i aldersgruppen 17-24 år: varierer mellom 3,8 og 4,2. Verken Troms eller
Finnmark utmerker seg her)

Sykefravær (2014):
Finnmark: 8,0
Troms:

7,6
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Landet:

6,4

Trivselsandel blant 10 klassinger (2014):
Finnmark: 78,2
Troms:

82,8

Landet:

85,4

Andel barn av eneforsørgere (2014):
Finnmark: 20,1
Troms:

17,5

Landet:

14,9

Andel meldinger til barnevernet pr. 1000 barn (2014):
Finnmark: 51,3
Troms:

40,4

Landet:

36,3
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Vedlegg 4: Faktaark med statistikk fra DBH om instituttene
Alders- og kompetanseprofil pr 2015
RKBU
25-34
Årsverk
Forsker
Forsker
Førsteamanuensis
Førstelektor
Høgskolelærer
Postdoktor
Professor
Professor II
Stipendiat
Universitetslektor
Sum

35-39
Årsverk
1

40-44
Årsverk

45-49
Årsverk

50-54
Årsverk

55-59
Årsverk

60-69
Årsverk

1
1

1
6
1

2,8
1

0,2

1
1

1

2

1
1
4
2

2
1
11

1
5,8

2

2
0,2

2,2

0,4
3,6

3

IBSA
Stillingsbenevnelse

25-34
Årsverk

Dosent
Førsteamanuensis
Førstelektor
Høgskolelærer
Stipendiat
Universitetslektor
Sum

40-44
Årsverk

2015
50-54
Årsverk

45-49
Årsverk
1

1,5
2,5

35-39
Årsverk
1,2

40-44
Årsverk
0,2

3,25
4,5

2
3
0,5

60-64
Årsverk
1
1
2

2,2
1
0,6
1
3
4

0

55-59
Årsverk

1
4,8

2
6

45-49
Årsverk
1,2
1
3,8
2

50-54
Årsverk
1,2
1
5,8
1,6

65-69
Årsverk
1
1
1

2

1
4

1
3

Harstad før fusjon
25-34
Årsverk
Førsteamanuensis
Førstelektor
Høgskolelektor
Høgskolelærer
Professor
Professor II
Stipendiat
Stipendiat
Studieleder
Sum

2

1

2

8,95

2

1

7,7

0,7
9,7

55-59
Årsverk
2
1
6,8

60-70
Årsverk
2,3
5
10,6
1

0,2

0,2

1

1

11

20,1

9,6

REKRUTTERING STUDENTER
1. pri søkere
Alta

Studiepl.

2012

2013

2014

2015

2016

Sosialt arbeid Alta

30

36

32

52

44

62

Sosial arbeid desent.

30

105

Ikke utlyst

121

Ikke utlyst

160
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Barnevern Alta

30

30

40

32

44

37

Barnevern desentr.

30

64

Ikke utlyst

23

Ikke utlyst

108

Master sosialt arbeid

20

Ikke utlyst

Ikke utlyst

Ikke utlyst

23 h.t/ 44 d.t Ikke utlyst

Barnevern Harstad

50

60

56

51

43

58

Barnevern desent.

50

Ikke utlyst

56

Ikke utlyst

124

Se Alta

Vernepleie Harstad

50

41

49

60

87

80

Vernepleie desentr.

50

62

177 (to kull) ikke utlyst

ikke utlyst

80

Master vernepleie

20

Ikke utlyst

Ikke utlyst

37

31

15

RKBU master*

20

Ikke utlyst

141

78

44 + 40 delt. 78 totalt

Harstad

* Tilbys i samarbeid med Harstad og Alta fra 2013

GJENNOMSTRØMMING STUDENTER
2011

2012

2013

2014

2015

Sosialt arbeid Alta

14

56

27

61

67

Inkl. desent.

Barnevern Alta

40

35

43

29

28

Inkl. desent.

Barnevern Harstad

74

37

79

31

73

Inkl. desent.

Vernepleie Harstad

60

44

54

35

58

Inkl. desent.

SØKERE FAGSTILLINGER FRA 1/1-2015
Stillinger

Søkere tot.

Merknad

RKBU

5

Fra 6 til 11

I tillegg 1 lederstill og 6 adm.

IBSA Alta

2

Fra 1 til 6

1 fagl (psyk.) og 1 stip + 1 fagl st med frist 18/5

IBSA Harstad

3

Fra 6 til 12

2 fagl still og 1 stip.

Vernepleie

3

Fra 5 til 15
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/6438/VWO000
Dato: 09.09.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
27/16

Gjennomgang i studieprogramporteføljen 2015 – orientering om videre
oppfølging

I 2015 ble alle fakulteter bedt om å redegjøre for sine studieprogram med mindre enn 20 studenter.
Universitetsledelsen har som mål å redusere UiTs studieprogramportefølje. Universitetsstyret var
ikke fornøyd med svarene fra de ulike fakulteter og har nedsatt en arbeidsgruppe til å gjennomgå
studieprogramporteføljen (vedlegg 1).
I denne forbindelse har vi mottatt en rapport med datagrunnlag til fakultetets bachelorprogram
(vedlegg 2). Fakultetene ble bedt om tilbakemelding om eventuelle feil eller mangel i
datagrunnlaget.
Datagrunnlaget er i tråd med fakultetets egne analyser i forbindelse med forsknings- og
utdanningsmeldingen (FS-sak 12/16), og fakultetet har derfor ikke kommet med merknader.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Saksbehandler: rådgiver Verena Woltering

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg:
Gjennomgang av studieporteføljen - oversendelse av datagrunnlag
Data til gjennomgang av studieporteføljen Helsefak

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/6438/VWO000
Dato: 08.08.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
28/16

Revidert studieplan og endringer i emneporteføljen ved Det helsevitenskapelige
fakultet
Innstilling til vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan for Master i helsefag – studieretning
aldring og eldreomsorg.
2. Fakultetsstyret godkjenner videreføring av videreutdanningsemnet VUVESY1
Veiledningspedagogikk for sykepleiere ved campus Harstad.
3. Fakultetsstyret godkjenner endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 Farmakologi.
4. Fakultetsstyret godkjenner nedlegging av emnet MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi,
samt opprettelse av emnene MBI-1002 Celle og molekylærbiologi og BIO-1601 Innføring
i mikrobiologi.

Begrunnelse:
1. Revidering av studieplan Master i helsefag – studieretning aldring og eldreomsorg
Aldring og eldreomsorg hadde første opptak i Tromsø høsten 2011. Studieplanen som ble utarbeidet
i forkant av første opptak ble laget på bakgrunn av erfaringer med videreutdanningen som ble
etablert ved Høgskolen i Tromsø i 1987. Studieprogrammet ble også tilpasset strukturen som ble
bestemt i forbindelse med etableringen av studieretninger innen mastergradsprogrammet i helsefag.
I Harstad ble videreutdanning i aldring og eldreomsorg etablert i 2008. Begge studieplanene er laget
med utgangspunkt i nasjonal rammeplan av desember 2005.
Med den foreliggende reviderte studieplan til master i helsefag – studieretning aldring og
eldreomsorg (vedlegg 1) ønsker IHO å samkjøre studieinnholdet til masterprogrammet i Tromsø og
videreutdanningen i Harstad fra opptak 2017.
Fagmiljøene i Harstad og Tromsø ønsker en felles studieplan for Master i helsefag - studieretning
aldring og eldreomsorg. Etter IHO sin vurdering vil en samordning gjøre programmet bedre og mer
rettet mot utfordringene i fagfeltet. Det er fortsatt ønskelig med et flerfaglig opptak med de samme
krav som til masterstudiet og muligheten til å gjennomføre emner som enkeltemner når de ordinære
studentene har undervisning.
Det er gjort faglige presiseringer, og de viktigste endringene i studieplanen er
 Tydeliggjøring av praksis

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Opprettelse av et nytt emne innen hjerneslag og geriatrisk rehabilitering (10 stp.)
Omfang i emnet HEL-3012 Organisering, yrkesutøvelse og kvalitetsutvikling redusert til
10 stp.
Justert emnenavn på HEL-3003, HEL-3004 og HEL-3012
Studiet kan være desentralisert, og det benyttes IKT i undervisning.

Studieplanen har blitt vedtatt i programstyret for Master i helsefag og Master for sykepleie 25.05.16
og deretter i instituttstyret for IHO 09.06.16.

2. Oppretting av videreutdanningsemnet Veiledningspedagogikk for sykepleiere ved
campus Harstad
Høgskolen i Harstad ved sykepleierutdanningen har tidligere hatt videreutdanningen VUVESY
Veiledningspedagogikk for sykepleiere (10 stp.) med godkjent emnebeskrivelse fra gamle HiH.
Emnet foreslås nå økt til 15 studiepoeng. Bakgrunnen for endringer i studieplanen er et ønske om å
få inn mer studentstyrt aktivitet, samt tilpasse emneplanen til UiT sin mal for emnebeskrivelser.
Foreløpig videreføres det emnekoder ved allerede eksisterende emner på de ulike campus. Det
reviderte emnet får derfor emnekoden VUVESY1 (vedlegg 2).
I rammeplanen til sykepleierutdanningen er det krav om at sykepleierstudentenes veiledere må ha
veiledningskompetanse. Denne videreutdanningen ble for første gang tilbudt i 2015. UNN Harstad
og kommunene har etterspurt utdanningen for å øke kvaliteten på den sykepleiefaglige
veiledningen.
IHO er i gang med gjennomgang av sin fagportefølje, og vil etter hvert se dette emnet i sammenheng
med studietilbudet i veiledning både på HelPed, og ved de andre campus på IHO.
Det er bevilget strategimidler fra campus Harstad til å gjennomføre emnet våren 2017 (vedlegg 3).
3. Endringer i eksamensform i emnet FAR-2202 Farmakologi
Ved endringen av det 5-årige integrerte masterprogrammet i farmasi i 2012 til et 3-årig bachelorog et 2-årig masterprogram (3+2 modell), ble emnet FAR-2031 Anvendt farmakologi (39 stp.) lagt
ned. Samtidig ble emnet FAR-2202 Farmakologi (20 stp.) opprettet, som inngår i det 3-årige
bachelor programmet. I denne forbindelse ble enkelte temaer tatt ut og inngår nå i andre emner i de
to nye studieprogrammene. Eksamensformen har til nå vært som i det opprinnelige emnet FAR2031: en 6 timers skriftlig eksamen og en 25 minutters muntlig kasusbasert eksamen, der studenten
har hatt 3 timers forberedelsestid.
IFA ønsker å avvikle den muntlige delen av eksamen i FAR-2202 på bakgrunn av følgende:
 Omfanget på eksamen er for stort i forhold til omfanget av emnet.
 I FAR-2202 er læringsutbyttet i kliniske vurderinger redusert i forhold til i emnet FAR2031. Hovedfokus ligger nå på legemidlenes farmakologiske egenskaper og gjeldene
terapianbefalinger for utvalgte sykdommer. Testing av kravet til læringsutbytte egner seg
godt for skriftlig eksaminering, og den vil gjenspeile best studentenes
farmakologikunnskaper.
 Hovedmengden av klinisk farmasi inngår i emnene FAR-2203 Farmakoterapi og klinisk
farmasi, og FAR-3201 Avansert klinisk farmasi. I disse emnene testes oppnådd
læringsutbytte ved muntlig kasusbasert eksamen.
 Et overordnet læringsutbytte i farmasistudiene er å kunne kommunisere og diskutere
farmakologi og legemiddelterapi med pasient og helsepersonell. Slike læringsutbytter vil
ivaretas i FAR-2202 gjennom arbeidskrav som innebærer obligatorisk deltakelse på PBL-
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grupper og presentasjoner på seminarer, og i de emnene Far-2203 og Far-3201 med større
vekt på klinisk farmasi.
Endringen skal tre i kraft fra våren 2017, slik at eksamen i emnet høsten 2017 blir etter ny ordning.
Den reviderte emnebeskrivelsen kan godkjennes på fullmakt ved et senere tidspunkt.
4. Endringer i emneporteføljen ved IMB
På MBI-1001 er det høy strykprosent til tross for en rekke ulike tiltak som er satt i verk de siste
årene. Det forslås derfor å dele emnet i to emner for å skape to mer helhetlige emner for å fremme
studentenes læring.
Emnet MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi inngår som et obligatorisk emne på første studieår i
følgende studieprogram:
 Bachelor i Biomedisin
 Bachelor i Ernæringsfysiologi
 Bachelor i Farmasi, som følger deler av undervisningen på emnet
 Bachelor i Biologi, klima og miljø (BFE)
 Bachelor i Bioteknologi (BFE)
 Bachelor i Miljøledelse og forurensningsbiologi (BFE)
 5-årig master i Akvamedisin (BFE)
 Lektor-utdanning (NT/BFE/HSL)
IMB har foreslått til programledelsen for alle studieprogrammer, som har emnet som obligatorisk
emne, å dele MBI-1001 i emnene i MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (15 stp.), og BIO-1601
Innføring i mikrobiologi (5 stp.) som vil eies av BFE (ePhorte 2016/2983).
På MBI-1002 vil undervisere fra BFE være ansvarlig for ca. 1/3 av emnet, slik at
undervisningsbelastningen i de to nye emnene fortsatt blir delt mellom IMB og BFE. Det nye
opplegget skal gjelde fra og med våren 2017. Forslaget støttes av alle involverte studieprogrammer
(ePhorte 2016/1687).
Emnebeskrivelsen for det nye emnet MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (vedlegg 4) ble
godkjent av programstyret 29.08.16. Instituttleder har samme dag godkjent nedleggelse av MBI1001 og opprettelse av MBI-1002.

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør
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MASTERGRAD I HELSEFAG – STUDIERETNING ALDRING OG ELDREOMSORG
Innledning (ingen faglig endring)
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet tilbyr studier i helsefag fra bachelor-, til masterog ph.d nivå innenfor et bredt spekter av fagområder. Mastergradsprogrammet gir studietilbud til
yrkesutøvere med utdanning i helse- og sosialfag på bachelornivå.
Mastergradsprogrammet har følgende studieretninger:
1
2
3
4
5
6

Flerfaglig studieretning <studieplan>
Studieretning aldring og eldreomsorg <studieplan>
Studieretning helsesøsterfag <studieplan>
Studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi <studieplan>
Studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi <studieplan>
Studieretning psykisk helse <studieplan>

Mastergradsprogrammet består av en fellesdel (30 studiepoeng) og en studieretningsspesifikk del
(90 studiepoeng). Fellesemnene inneholder grunnlagstenkning, vitenskapsteori, etikk, metodologi,
metoder og forskningsetikk – emner som både er grunnlag for og relatert til faglig fordypning og
mastergradsoppgaven. Kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og
fagutøvelse vektlegges sammen med å skape forståelse for forskjellige vitenskapelige metoders
styrker og svakheter i forhold til både særtrekk ved helsefag og ulike forskningsprosjekter. Gjennom
de studieretningsspesifikke emnene skal studentene utvikle avansert og spesialisert kompetanse
innen eget fagområde og fagfelt. Sammenhenger mellom praktisk virksomhet, forskning og
kunnskapsdannelse, helsefaglig praksis i ulike former (i direkte møter med befolkningen, pasienter
og helsepersonell), helsefaglig ledelse, fagutvikling og forskning, samt helsepolitikk tematiseres.
Studieretningens program skal bidra til økt kompetanse innenfor de faglige tjenestene som eldre
mennesker mottar både i og utenfor institusjon. Forekomst av sykdom og skader øker med økt
alder, og en betydelig andel eldre har flere sykdommer og skader med varierende grad av
funksjonsnedsettelse. Antall personer med demenssykdom vil øke i årene framover. Det er en
samfunnsmessig utfordring å sette inn nødvendige forebyggende, behandlende og rehabiliterende
tiltak til en aldrende befolkning der ulike yrkesgrupper skal være involvert i planlegging og
gjennomføring av behandling og pleie til eldre mennesker.
Mastergradsoppgaven gir fordypning i et nærmere avgrenset forskningsområde knyttet til eget
fagfelt. Oppgaven utgjør 40 studiepoeng, og gjennomføres med basis i empiriske data eller som
litteraturstudie.

Målgruppe (ingen faglig endring)
Mastergradsprogrammet er tverrfaglig. Målgruppen er primært yrkesutøvere i helsesektoren som
for eksempel sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og vernepleiere som ønsker
faglig fordypning i aldring og eldreomsorg.

Oppnådd grad ved fullført studium (ingen faglig endring)
Mastergrad i helsefag.

Omfang (tilføye nye emner som blir enkeltemner + desentralisert)
Studiet har et omfang på 120 studiepoeng, er et samlingsbasert deltidsstudium over 3 år som også
kan gis desentralisert. HEL-3003, HEL-3004, HEL-3xxx og HEL-3009 tilbys som enkelt emner.
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Yrkesmuligheter – kompetanse (poengtert klinisk kompetanse)
Mastergrad i helsefag kvalifiserer for faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet,
undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d -programmet i
helsevitenskap.
Fullført utdanning kvalifiserer for og gir spesialisert klinisk kompetanse innen fagområdet helse- og
omsorgstjenester til eldre som kan bidra til nytenkning og innovasjon. Med en mastergrad i
helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg er man kvalifisert til å ta initiativ til, organisere og
iverksette relevante og hensiktsmessige helse- og omsorgstjenester til eldre.
Studentene kvalifiseres til å inneha lederstillinger og ha faglig ansvar for helse- og omsorgstjenester
til eldre i helsesektoren/helseforetak, helsefaglige utviklingsprosjekt og til å delta i
forskningsprosjekter i egen virksomhet.

Opptakskrav (ingen faglige endringer)
Opptakskravet til Studieretning aldring og eldreomsorg er:
 Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag
 Minimum ett års relevant praksis
Følgende generelle opptakskrav gjelder:
 Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad,
annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til §
3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller
utdanningsløp.
 Søkere med eldre utdanning av minimum 3 års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling
for 180 studiepoeng.
 Søkere med eldre utdanning som gir uttelling for mindre enn 180 studiepoeng, kan tas opp
dersom de har tilstrekkelig med relevant videre- eller etterutdanning.
 Det stilles krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs
omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet
for mastergradsstudiet.
Søkere som ønsker innpass for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om
innpass utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.
Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak til Universitetet i Tromsø – Norges
arktiske universitet, § 13: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347791&dim=179017
Opptakskravene gjelder også for opptak til emnene Hel-3003, HEL-3004, HEL-3xxx og HEL-3009 når
de tas som enkelt emner.

Undervisnings- og eksamensspråk (ingen faglig endring)
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og
engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter
nærmere avtale.
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Evaluering av studieretningens program (fjerne siste setning)
Evalueringen tar utgangspunkt i punkt 3 Evaluering og tilbakemelding i Kvalitetssystem for
utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, gjeldende fra
01.08.2009.
http://uit.no/Content/143848/Kvalitetssystem%20generell%20del%20med%20forside%20250909.p
df#page=18
Studieprogram- og emneevalueringer består av student- og faglæreres evaluering som blir
behandlet i Programstyret for mastergradsstudiet i helsefag.
Studentevalueringene bør omfatte læringsmiljø, vurdering av egen innsats og forutsetninger
for å ta emnet, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, læringsutbytte,
gjennomføring og organisering av emnet, arbeidsmengde og pensum.
Faglærer(e)s evaluering bør omfatte studentenes faglige forutsetninger for å ta emnet,
arbeidsmengde, undervisnings- lærings- og vurderingsformenes relevans i forhold til
læringsmål for utdanningen, læringsmiljø, studentenes innsats, faglærer(e)s innsats og
forslag til kvalitetsforbedrende tiltak.
Studiet blir evaluert av studentene med individuell skriftlig evaluering etter 80 og 120 studiepoeng.
Evalueringen etter 80 studiepoeng retter seg mot læringsutbyttet etter at undervisning er
gjennomført og evalueringen etter 120 studiepoeng har fokus på arbeidet med
mastergradsoppgaven.
Emnene som inngår i studieretningen evalueres fortløpende. Det gjennomføres en dialogbasert
evaluering mellom studenter og lærere etter hver felles samling. Studentene utarbeider en felles
skriftlig evaluering når den teoretiske undervisningen i hvert emne er gjennomført.
Faglærer(e)s evaluering gjennomføres etter at studentene har evaluert emnet, og etter at
vurdering av arbeidskrav og eksamen er gjennomført. Evalueringsrapporten skrives av
emneansvarlig.
Ved oppstart av hvert emne får studentene muntlig tilbakemelding på gitt evaluering og om
eventuelle endringer som følge av disse. Emne- og studieprogramevaluering blir lagt på
universitetets nettbaserte læringsadministrasjonssystem (Fronter) etter at de har vært behandlet i
Programstyret.

Utenlandsopphold (må eventuelt utfylles med konkrete avtaler)
Studenter kan søke om å ta deler av studiet i utlandet. Utenlandsopphold skal fortrinnsvis være ved
universitet som UiT Norges arktiske universitet har samarbeidsavtaler med.
Endelig sammensetning av studieforløp skal godkjennes før studenten kan avlegge
mastergradseksamen.
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LÆRINGSMÅL (ingen faglig endring)
Dagens eldre har levd i en historisk epoke med store forandringer i de samfunnsmessige
rammebetingelsene. Eldre mennesker utgjør en heterogen gruppe med et aldersspenn fra 60 til
over 100 år, noe som gir forskjellige utfordringer i den hjelpen som skal ytes med hensyn til ulik grad
av aldersforandringer og funksjonstap. Eldre har ulike erfaringer, behov, ønsker og vaner. De
trenger også et mangfold av hjelpe- og omsorgstjenester. Studiet skal medvirke til
kompetanseheving slik at møte med, og den hjelp eldre mottar er forankret i kunnskap basert på
forskning og erfaring. Helsefaglige spørsmål og eget fags etiske og forskningsetiske utfordringer
skal kunne analyseres og kommuniseres.
Studieretningens formål er å utdanne reflekterte helsearbeidere med høy yrkesetisk standard som
kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige
medarbeidere og andre yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten. Videre legges det vekt på at
studentene skal utvikle evne til nytenkning og innovasjon.
Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
 utvikle forståelse og respekt for eldre menneskers livserfaring og livssituasjon, og benytter
kunnskapen i samhandling med eldre mennesker og deres pårørende
 ivareta brukerperspektivet og brukere med forskjellige kulturelle særtrekk
 vise inngående kunnskap i gerontologi og geriatri: om aldersforandringer, levekår, livskvalitet,
ressurser, funksjonssvikt, behov, sykdommer, eldre som brukere av helse- og sosialtjenester og
samfunnets rammebetingelser
 vise inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelig teorier og metoder i arbeidet med og for
eldre mennesker
Ferdigheter:
 analysere og forholder seg kritisk til ulike faktorer som påvirker eldre menneskers livssituasjon,
og anvender disse til å strukturere og iverksette forebyggende tiltak
 undersøke kritisk sammenhenger mellom tenkning, fagutøvelse, fagspråk og fagformidling,
faglig utviklingsarbeid og forskning
 anvende relevante metoder i faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
Generell kompetanse:
 anvende avanserte kunnskaper innen behandling, omsorg og veiledning i møte med eldre
mennesker og deres pårørende
 kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i tverrfaglig samarbeid og
med frivillige medarbeidere
 iverksette, i samarbeid med andre yrkesgrupper, rehabiliterende tiltak på person- og
samfunnsplan
 analysere og forholder seg kritisk til vurderinger og beslutninger på et rettslig og etisk holdbart
grunnlag og er kritisk til egen yrkesrolle
 formidle faglig kunnskap og erfaringer selvstendig, og anvender fagområdets uttrykksformer på
en korrekt måte
 anvende sine kunnskaper innen fagområdet i undervisning, veiledning og faglig ledelse
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 identifisere, strukturerer og formulerer faglige problemstillinger for å bidra til nytenkning og
innovasjon i eget fagområde

ORGANISERING OG STRUKTUR (endrer struktur, eventuelt nye kodenavn)
Skisse over Mastergradsstudiet i helsefag – studieretning aldring og eldreomsorg.
Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1. semester

HEL–3100 Grunnlagstenkning i helsefagene

2. semester

HEL–3003 Aldring, livsvilkår og
helsefremmende arbeid. Justert navn

HEL–3004 Geriatriske lidelser og
legemiddelbruk i eldre år. Endret navn

3. semester

HEL–xxxx Hjerneslag og geriatrisk
rehabilitering. Nytt emne

HEL–3120 Metode, metodologi og
forskningsetikk.

4 semester

HEL-3009 Demens og alderspsykiatriske
lidelser.

HEL–3012 Organisering, faglig ledelse og
kvalitetsutvikling. Justert navn og redusert
studiepoeng

5. semester

HEL–3904 Mastergradsoppgaven med seminarer og veiledning.

6. semester

HEL–3904 Mastergradsoppgaven med seminarer og veiledning.

Studiet er organisert som et deltidsstudium over tre år (seks semestre) og er samlingsbasert. Det
kan gjennomføres desentralisert. Fellesemnene gjennomføres sammen med de andre
studieretninger innen mastergradsprogrammet i helsefag.
Mastergradsprogrammet i helsefag, studieretning aldring og eldreomsorg er organisert i
emneenheter og består av:
Obligatoriske fellesemner utgjør 30 sp:
 HEL–3100 Grunnlagstenkning i helsefagene (20 sp).
 HEL–3120 Metode, metodologi og forskningsetikk (10 sp).
Obligatoriske studieretningsspesifikke emner utgjør 90 sp:
 HEL-3003 Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid (10 sp). Enkeltemne.
 HEL-3004 Geriatriske lidelser, behandling og farmakologi. (10 sp). Enkeltemne.
 HEL-xxxx Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering (10 sp). Enkeltemne.
 HEL-3009 Demens og alderspsykiatriske lidelser (10 sp). Enkeltemne.
 HEL-3012 Organisering, faglig ledelse og kvalitetsutvikling (10 sp).
 HEL-3904 Mastergradsoppgave (40 sp).
Rammeplanens punkt om yrkesutøvelse innarbeides i emnene HEL-3003, HEL-3004, HEL-3xxx og
HEL-3009 som praksisstudier.
Emnene HEL-3003, HEL-3004, HEL-3xxx og HEL-3009 kan tas som enkelt emner.
Rammeplanens (2010) innhold for Videreutdanning i aldring og eldreomsorg er oppfylt når 80
studiepoeng er gjennomført og godkjent.
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INNHOLD I STUDIET (justert innhold i tre emner + et nytt emne)
Innholdet i Studieretning aldring og eldreomsorg er basert på kunnskap fra forskning og erfaring.
Dette er grunnlaget for å forstå og utøve gode tjenester til eldre mennesker som trenger det. Det
innebærer spesialisert kunnskap om normale aldringsprosesser, hvordan det oppleves å bli gammel
og avansert kunnskap om forebygging, behandling, pleie og rehabilitering av sykdom, lidelse og
funksjonssvikt hos eldre på det samfunnsmessige og det personlige plan.
Det legges vekt på å utvikle evne til nytenkning i fremtidig yrkespraksis, og i samarbeid med eldre
mennesker og deres pårørende. Selvstendig analyse og faglig vurderingsevne vektlegges.

Første studieår
1. semester – høst
Emnet HEL-3100 Grunnlagtenking i helsefagene (20 sp) har fokus på to tematisk sammenhengende
områder a) vitenskapsteori og etikk, b) ulike perspektiv på kropp, sykdom og funksjon.

2. semester – vår
Emnet HEL-3003 Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid (10 sp) utdyper ulike aspekter ved eldre
menneskers livssituasjon ut fra normale aldringsprosesser, individuelle, samfunnsmessige og
kulturelle perspektiver og rammer med fokus på temaene; a) ulike perspektiv på aldring, b) normal
aldring, c) gammel i et flerkulturelt perspektiv, d) kriser, mestring, sorg og tap, e) helsefremmende
og forebyggende arbeid, f) gamle nærstående, g) rettssikkerhet, lover og trygdeordninger.
Praksisstudier er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker.
Emnet HEL-3004 Geriatriske lidelser og legemiddelbruk i eldre år (10 sp) utdyper kompleksiteten i
eldre menneskers sykdomsbilde. De mest vanlige somatiske sykdommer og deres konsekvenser for
dagliglivet relatert til høy alder belyses med fokus på temaene; a) somatiske sykdommer og
behandling, b) legemiddelbruk i eldre år, c) funksjonshemming, d) samarbeid med pårørende, e)
omsorg, kommunikasjon og samhandling
Praksisstudier er integrert i emnet og utgjør ca. 1 uke.
Begge emnene 2. semester - vår kan tas som enkelt emner.

Andre studieår
3. semester – høst
Emnet HEL-xxxx Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering (10 sp) utdyper ulike perspektiver på
hjerneslag og geriatrisk rehabilitering med fokus på temaene; a) nevrofysiologi, b) hjerneslag med
behandling, c) sykdommens konsekvenser i daglig livet, d) rehabilitering til eldre personer, e)
pårørende som omsorgspersoner, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.
Praksisstudier er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker.
Emnet Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering kan tas som enkelt emne.
Emnet HEL-3120 Metodologi, metoder og forskningsetikk (10 sp) utdyper grunnleggende
forutsetninger for ulike metodiske tilnærminger i helsefagene og omfatter forskningsmetoder og
forskningsdesign av kvalitativ og kvantitativ karakter og de ulike metodenes anvendelsesområder.
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4. semester – vår
Emnet HEL-3009 Demens og alderspsykiatriske lidelser (10 sp) utdyper ulike perspektiver på
demenssykdom og alderspsykiatriske lidelser og arbeid med personsentrert omsorg med fokus på
temaene; a) demenssykdommer, b) psykiske lidelser i alderdommen, c) endret og utfordrende
atferd, d) pårørendeskoler, e) miljøbehandling, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.
Praksisstudier er integrert i emnet og utgjør inntil 14 dager.
Emnet Demens og alderspsykiatriske lidelser kan tas som enkelt emne.
Emnet HEL-3012 Organisering, faglig ledelse og kvalitetsutvikling (10sp) utdyper sentrale sider ved
organisering, faglig ledelse av tjenestene og kvalitetsarbeid innen omsorg og behandling til eldre
personer med fokus på temaene; a) organisering av tjenestetilbud, b) kvalitetsarbeid, c) faglig
ledelse, d) arbeidsmiljø, e) undervisning og veiledning, f) forskning og fagutvikling i praksis.

Tredje studieår
5. og 6. semester – høst og vår
Emnet HEL-3904 Mastergradsoppgave i helsefag (40 sp). Emnet består av et selvstendig
fordypningsarbeid der arbeidsprosessen starter med tilbud om å delta på seminar fra første
semester. Fordypningsarbeidet omfatter også fremlegg i obligatoriske seminar og veiledning etter
fastsatt program. Oppgaven utgjør 40 studiepoeng og skal utarbeides i løpet av 5. og 6. semester.

Pensum
Rammen for pensum er inntil 6000 sider. Obligatorisk pensum utgjør ca. 4800 sider, og det
selvvalgte pensum ca. 1150 sider. I studieretning aldring og eldreomsorg er selvvalgt pensum
knyttet til eksamen i emnene HEL-3003, HEL-3xxx og HEL-3012 og mastergradsoppgaven HEL3904.
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UNDERVISNINGS- LÆRINGS- OG ARBEIDSFORMER (to nye punkter)
Det pedagogiske målet er å skape best mulig samsvar mellom læringsformene i studiet og
arbeidsformene yrkesutøveren benytter i sin yrkespraksis. Å forstå sammenhengen mellom praktisk
fagutøvelse og teoretiske perspektiver står sentralt, både i tilretteleggingen av læringssituasjoner
og i den handlingsberedskapen som læringsprosessen skal føre fram mot. Det pedagogiske
grunnlaget skal bidra til et samspill mellom tanke og handling, vurdering og ferdigheter. Kunnskap i
handling og refleksjon i ettertid er sentrale begreper i studiet. Erfaringslæring er et viktig prinsipp i
tilrettelegging for læring.
Å legge til rette for læring krever samspill mellom aktørene, student/studenter og lærer(e). Læring
er en prosess der oppmerksomhet og deltagelse fra de medvirkende er avgjørende. Det forventes at
studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring og at de
deltar i evaluering av emner og studieprogram.

Undervisning/fellessamling
Studentene oppfordres til å forberede seg til samlingene gjennom innhenting av aktuelt
kunnskapsstoff fra teori og praksis. I tilrettelagt læring blir kunnskapen bearbeidet gjennom ulike
problemløsningsaktiviteter/modeller, drøftinger og ferdighetstrening. Den tilrettelagte
undervisningen skal danne grunnlag for videre arbeid med lærestoffet i selvstudium.
Det benyttes ulike læringsformer som;









forelesning
veiledning
seminar
skriving
praktiske øvelser
litteraturstudier
ulike former for fjernundervisning
praksisstudier

Det kan også være aktuelt å anvende feltstudier og ekskursjoner i den tilrettelagte undervisningen.
Ved studiestart vil det bli etablert langsgående studiegrupper for arbeid med aktuelle
problemstillinger innen fagfeltet.

Forelesninger
Forelesningene har til hensikt å belyse noen utvalgte tema slik at hovedpunkter og eksempler
fremstår. Temaene vil være i overensstemmelse med studiets læringsmål, og kan danne grunnlag
for det videre arbeid med lærestoffet både i seminarer, veiledningsgruppe, selvstudier og i
yrkespraksis. Forelesninger vil kunne gi innsikt og oversikt i forhold til tema som i liten grad berøres i
litteraturen, samt danne grunnlag for forståelse av og fordypning i forhold til pensumlitteraturen.

Praksisstudier
Praksisstudiene gjennomføres i emnene HEL-3003, HEL-3004, HEL-3xxx og HEL-3009 og
gjennomføres i arbeidsfellesskapet på egen arbeidsplass i kommunehelsetjenesten eller
spesialisthelsetjenesten. Den kan også gjennomføres som hospitering i annen praksis innenfor
eldreomsorg ut fra læringsutbyttemål i det enkelte emnet. Hospitering organiseres av studenten
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selv. Praksisstudiene følges opp av lærere ved UiT Norges arktiske universitet og skal være
gjennomført i en gitt tidsperiode.
Målet med praksisstudiene er fordypning i kunnskap og forståelse av fagutøvelsen knyttet til:





Den gamle personens livsvilkår,
Den geriatriske pasienten.
Den hjerneslagrammede gamle
Personer med demenssykdom og alderspsykiatriske lidelser.

Studentene lager en plan for praksisstudiene der det redegjøres for hvor de skal gjennomføres,
omfang og gjøremål. Planen godkjennes av faglærer.
Praksisstudiene resulterer i arbeidskrav knyttet til tema i de enkelte emnene. Faglig skjønn er et
sentralt element i studentenes observasjon, forståelse og tilnærming i yrkesutøvelsen. Det skal
legges vekt på at skriftlig arbeidskrav etter praksis viser forståelse for helheten i pasientens liv.

Fleksibilitet og IKT i undervisning
Undervisningen kan tilrettelegges helt eller delvis desentralisert der ulike former for IKT benyttes og
inngår som en av flere tilnærminger i studentenes læringsprosess. Valg av teknologiske løsninger,
og bruken av disse skal understøtte studentenes mulighet for læring. Videokonferanser og andre
nettbaserte løsninger kan ha en sentral plass i undervisningen. Bruk av IKT i ulike former skal ikke
erstatte de personlige møtene mellom studentene, og mellom lærer og student. IKT skal fremme
læring, og gi studentene nye muligheter til å møte faglige fordringer i sin hverdag.

Evaluering
Evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen. Målet for evaluering er
bevisstgjøring av sammenhengen mellom mål og midler, mellom innsats og utbytte, og ulike sider
av læreprosessen. Evaluering av undervisning og læring er et redskap for kommunikasjon mellom de
berørte partene i studiesammenhengen. Åpenhet og saklighet fremholdes som idealer og krav i all
evaluering.
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EKSAMEN OG VURDERING (endring i oversikt eksamen)
Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for eksamener ved Universitetet i TromsøNorges arktiske universitet. http://uit.no/utdanning/art?p_document_id=338681&dim=179066

Mål for vurdering
Vurdering underveis i studiet skal sikre at studentene er i en aktiv læringsprosess. Det skal gjennom
sluttvurdering dokumenteres i hvilken grad studenten har nådd studiets læringsmål. Vurderingen
skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse som er forenlig med god
yrkesutøvelse.

Krav til studiedeltakelse
Det er krav om utforming av en felles kontrakt for arbeid i langsgående studiegrupper. Kontrakten
bør omfatte forhold som gruppemøtenes faglige innhold, organisering, arbeidsform, tilstedeværelse
og gruppemedlemmenes ansvar.
Det kreves obligatorisk frammøte på minst to av tre seminar knyttet til arbeidet med
mastergradsoppgaven i femte og sjette semester.

Adgang til eksamen
Hvert emne avsluttes med eksamen, og det framgår i emnebeskrivelsene om det skal gjennomføres
arbeidskrav før eksamen kan avlegges. For å kunne framstille seg til eksamen HEL-3012 må
studenten ha bestått eksamen i emnene HEL-3100, HEL-3003, HEL-3004, HEL-3xxx, HEL-3009, HEL3120.
Alle obligatoriske emner må være bestått før mastergradsoppgaven kan leveres.
Arbeidskrav vurderes av faglærer til godkjent/ikke godkjent. Hver student har rett til tre forsøk på å
få godkjent et arbeidskrav uten at det får konsekvenser for studieprogresjonen.

Vurderingsuttrykk
Ved vurdering av eksamen benyttes enten vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller
karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter.
Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:
Symbol Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og
selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten
viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss
grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten
viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser
både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
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Når karakteren bestått/ikke bestått benyttes legges til grunn for å få Bestått at kandidaten viser
gode kunnskaper og kan anvende disse forsvarlig. Kandidaten må vise god vurderingsevne og
selvstendighet på de viktigste områdene. I tillegg må kandidaten kunne gjøre rede for sentrale
faglig-etiske fordringer og viser evne til refleksjon og forståelse for faget og dets ansvarsområde.
I sensorveiledningen for den enkelte eksamen kan beskrivelsen av vurderingskriteriene
utdypes/presiseres nærmere.
Vurderingsformen beskrives under hvert emne.

Kontinuasjonsadgang
Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen, kan får adgang til
kontinuasjonseksamen. Nærmere beskrivelse under hvert emne.

Oversikt over eksamener
Semester

Emne

Sp

Eksamens form

Vurderings-uttrykk

1. semester
- høst

HEL–3100
Grunnlagstenkning i
helsefagene
HEL–3003
Aldring, livsvilkår og
helsefremmende arbeid
Kan tas som enkelt emne
HEL–3004
Geriatriske lidelser og
legemiddelbruk i eldre år
Kan tas som enkelt emne
HEL-3xxx
Hjerneslag og geriatrisk
rehabilitering
Kan tas som enkelt emne
HEL–3120
Metode, metodologi og
forskningsetikk
HEL–3009
Demens og
alderspsykiatriske lidelser
Kan tas som enkelt emne
HEL–3012
Organisering, faglig ledelse
og kvalitetsutvikling
HEL–3904
Mastergradsoppgave med
seminar og veiledning

20

Individuell skriftlig
hjemmeeksamen
Selvvalgt tema
Individuell skriftlig
hjemmeeksamen
Fortelling fra praksis

A–F

10

Individuell skriftlig
skoleeksamen
Pensum

A–F

10

Skriftlig
gruppeeksamen med
2-3 studenter
Gitt tekst.
Individuell skriftlig
hjemmeeksamen
Gitt tekst
Individuell muntlig
eksamen
Pensum

Bestått/ikke
bestått

Individuell skriftlig
hjemmeeksamen
Prosjektbeskrivelse
Individuell skriftlig
mastergradsoppgave
Muntlig eksamen

Bestått / Ikke
bestått

2. semester
- vår

3. semester
- høst

4. semester
- vår

5. - 6. semester
- høst og vår

10

10

10

10

40

A–F

A–F

Bestått / Ikke
bestått

A–F

Emnebeskrivelsene gir nærmere omtale av innhold og krav ved den enkelte eksamen.
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EMNEBESKRIVELSER
Emnebeskrivelser av fellesemner (ingen endring)
HEL–3100 Grunnlagstenkning i helsefagene (20 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Grunnlagstenkning i helsefagene.
Emnekode og emnenivå

HEL-3100.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som har studierett ved
mastergradsprogrammet i helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
20 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet

Faglig innhold

Emnet gjennomføres første semester høst sammen med de øvrige
studieretningene. Undervisningen gis med 2 samlinger på ca. 2 uker hver
og en påfølgende eksamensperiode.
Emnet er delt i to tematisk sammenhengende områder:
Vitenskapsteori og etikk
Emnet fokuserer på kunnskapsdannelsen innen helsefagene. Emnet
synliggjør sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske posisjoner
og betydning for helsefaglig forskning og praksis. Målet er å legge et
grunnlag for kritisk og analytisk drøfting der komplekse helsefaglige
problemstillinger ses i sammenheng med grunnleggende spørsmål om
hva virkeligheten er og hvordan vi kan tilegne oss kunnskap om den.
Sentrale retninger i etikk blir belyst og knyttet til fagenes
vitenskapsgrunnlag, tradisjon og praksis. Fokus er vurdering av relevante
problemstillinger knyttet til helsefagenes praksis og forskning.

Læringsutbytte

Ulike perspektiv på kropp, sykdom og funksjon
Kropp, sykdom og funksjon er sentrale fenomener i helsefaglig praksis.
Emnet skal vise hvordan ulike teoretiske perspektiver på kropp, sykdom
og funksjon får betydning for helsefaglig praksis og forskning. Konkrete
og praksisnære eksempler anvendes for å vise forbindelser mellom teori,
praksis og forskning.
Studentene skal etter bestått emne kunne:
 drøfte de viktigste trekkene ved naturvitenskaplig, humanistisk og
samfunnsvitenskapelig vitenskapsteori.
 sammenlikne og kritisk drøfte ulike vitenskapsteoretiske posisjoner i
forhold til helsefaglig praksis og forskning.
 bruke perspektiv hentet fra fenomenologi og hermeneutikk for kritisk
å diskutere helsefaglige problemstillinger særlig vekt på
kommunikasjon, kropp, funksjon, sykdoms- og helseforståelse .
 forklare hovedtrekkene i de sentrale retninger i etikk som pliktetikk,
utilitaristisk etikk og relasjonsetikk.
 kritisk bedømme helsefaglig praksis i henhold til anerkjente etiske
normer.
 drøfte teoretiske perspektiv fra emnet i forhold til eget praksisfelt,
profesjon eller fagområde på en selvstendig måte.
 forholde seg kritisk til forskning og teoriutvikling i eget fag og
yrkesutøvelse.
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Læringsformer og
aktiviteter

 begrunne ulike vitenskapsteoretiske perspektiv på kropp, helse,
sykdom og funksjon og drøfte disse perspektivenes begrensninger og
muligheter.
 bruke publiseringsdatabaser og referanseverktøy samt kunne forholde
seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 formulere faglige resonnementer både skriftlig og muntlig og
diskutere helsefaglig forskning og teori.
 identifisere og vurdere ulike typer yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger med hensyn til forsvarlighet.
 overføre sine kunnskaper og ferdigheter innen vitenskapsteori og etikk
på nye områder i gjennomføring av arbeidsoppgaver og prosjekter.
Emnet gjennomføres over to sammenhengende undervisningsperioder
hver høst med forelesning og seminarvirksomhet. Undervisningen vil
dekke ulike deler av pensum og læringsmål.
Forelesningene legger vekt på å gi bakgrunn og eksempler til hjelp for å
forstå helsefagenes grunnlagsspørsmål og relevans for praksis.

Eksamen og vurdering

Kontinuasjonseksamen

Seminarene forutsetter studentengasjement og legger vekt på evnen til å
forstå og formidle faglige problemstilling.
Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen på et selvvalgt tema
knyttet til teoretiske perspektiv hentet fra emnet. Det er utarbeidet egne
utfyllende retningslinjer for skriving av oppgaver.
Oppgaven vurderes ut fra karakterskalaen A-F av en intern og en ekstern
sensor, der F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen avlegges i påfølgende semester.
Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal
studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift
for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Undervisnings- og
eksamensspråk
Pensum

Det gis anledning til å forbedre tidligere innlevert oppgave. Ved gjentatt
stryk er neste mulighet for kontinuasjon ved neste ordinære eksamen.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med
mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.
Inntil 1200 sider. Se egne pensumlister.
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HEL–3120 Metodologi, metode og forskningsetikk (10 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Metodologi, metoder og forskningsetikk.
Emnekode og emnenivå

HEL-3120.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som har studierett ved
mastergradsprogrammet i helsefag. Emnet kan ikke tas som
enkeltemne.
10 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet

Faglig innhold

Emnet gjennomføres i tredje semester sammen med de øvrige
studieretningene. Undervisningsperioden er på 2 uker med påfølgende
eksamensperiode.
Emnet utdyper vitenskapsteoretiske forutsetninger for ulike metodiske
tilnærminger i helsefagene og omfatter forskningsmetoder og
forskningsdesign av kvalitativ og kvantitativ karakter. Ulike metoders
anvendelsesområder belyses, og forholdet mellom teori, empiri og
praksis blir tematisert.

Emnet gir innføring i forskningsetikk som grunnlag for refleksjon
over generelle forskningsetiske problemstillinger og vurdering av
aktuelle konkrete prosjekter. Emnet omhandler også
saksbehandling knyttet til forhåndsgodkjenning av prosjekt.
Relevans i studieprogram
Læringsutbytte

Læringsformer og
aktiviteter

Emnet gir grunnlag for å søke og kritisk vurdere litteratur og utforme
metodisk opplegg for mastergradsoppgaven.
Studentene skal etter bestått emne kunne:
 beskrive og drøfte sammenhenger mellom grunnlagstenkning,
forskningsspørsmål og metode og redegjøre for hvilke implikasjoner
valgte posisjoner får for forskningsprosessen og forskerrollen.
 anvende grunnleggende begreper innenfor kvalitativ og kvantitativ
metode.
 beskrive hva som karakteriserer ulike forskningsdesign innenfor
kvalitativ og kvantitativ metode.
 diskutere særegenheter ved ulike analysemetoder innenfor kvalitativ
og kvantitativ metode.
 beskrive hvordan forskningsspørsmål henger sammen med
metodevalg og mer overordnede metodologiske diskusjoner om det
undersøkte fenomenets beskaffenhet.
 gjøre rede for og begrunne hovedprinsippene for etikk innenfor
helsefaglig forskning og gjøre etiske forsvarlige vurderinger knyttet
til forskningsprosessen.
 gjennomføre systematiske litteratursøk og vurdere kritisk
forskningslitteratur som bygger på både kvalitative og kvantitative
studier.
 planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid under veiledning.
 fortsette egen kompetanseutvikling på en selvstendig måte.
 kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
på eget fagområde med andre faggrupper og til allmennheten.
Forelesninger, seminarer, gruppeundervisning, praktiske øvelser og
arbeid på pc-lab.
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Eksamen og vurdering

Kontinuasjonseksamen

Undervisnings- og
eksamensspråk

Pensum

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen ut fra en gitt
oppgavetekst som er knyttet til metode/metodologi. Det er utarbeidet
utfyllende retningslinjer for oppgaven.
Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.
Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i påfølgende
semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge
normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til
forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

universitet.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er
norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk
etter nærmere avtale.
Pensum er på ca. 600 sider. Se egne pensumlister.
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Emnebeskrivelser av studieretningsspesifikke emner (endringer)
HEL–3003 Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid (10 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid.
Emnekode og emnenivå

HEL–3003.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i
helsefag. Emnet kan tas som enkeltemne.
10 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet
Faglig innhold

Emnet tas i første del av andre semester med tilrettelagt undervisning i
to uker, ca. to uker praksisstudier og påfølgende eksamensperiode.
Emnets består av temaene: a) ulike perspektiv på aldring, b) normal
aldring, c) gammel i flerkulturelt perspektiv, d) kriser, mestring, sorg og
tap, e) helsefremmende og forebyggende arbeid, f) gamle nærstående,
g) rettssikkerhet, lover og trygdeordninger.
I emnet utdypes ulike aspekter ved eldre menneskers livssituasjon ut fra
individuelle, samfunnsmessige og kulturelle perspektiver og rammer.
Forståelse av sykdom og lidelse i ulike kulturer, med fokus på å være
gammel i Nord-Norge og den gamle samiske pasienten. Døden som en
del av livet tematiseres. Kunnskap om at eldre menneskers livshistorie og
livssituasjon påvirker opplevelse og erfaringer vektlegges og
betydningen av å ha personen i fokus understrekes. Frivillige
organisasjoners plass i tjenesten diskuteres.
Kunnskap om hva normale aldringsprosesser innebærer og hvordan disse
påvirker hverdagsliv drøftes. Kriser og mestring tematiseres. Temaene
ernæring, fall, selvmord og rusproblematikk blant eldre belyses og
drøftes. Gamles møter og samhandling med helsepersonell løftes fram.
Helsefremmende arbeid blir spesielt vektlagt gjennom fokus på helse og
velbefinnende hvor den gamle personens oppfatning av eget liv og egen
helse har betydning. Deltakelse, empowerment og salutogenese drøftes
spesielt.

Relevans i studieprogram

Læringsutbytte

Befolkningsutvikling og familiestrukturens konsekvenser for planlegging,
prioritering og organisering av helse- og omsorgstjenesten til eldre løftes
fram og begreper som levekår og livskvalitet drøftes.
Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av ulike
aspekt ved aldringen som fenomen, og emnet er relevant for arbeidet
med mastergradsoppgaven.
Kunnskap og forståelse
 inngående kunnskap om aldringens ulike perspektiver og teorier.
 inngående kunnskap om menneskets normale aldringsprosesser.
 inngående kunnskap om livskriser og mestring i eldre år.
 inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid
med og blant eldre.
Ferdigheter
 analysere problemstillinger innenfor fagområdet.
 analysere sammenheng mellom levd liv og kroppslige spor og
uttrykk.

Side107

19

Læringsformer og
aktiviteter
Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

Kompetanse
 analysere og selvstendig kunne anvende kunnskap om eldre
menneskers helse, sykdom og behandling i et historisk-, kulturelt og
livsløpsperspektiv.
 anvende kunnskap i kommunikasjon og samhandling med eldre.
Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten
veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og
dialogbasert evaluering.
Arbeidskravet skal være et resultat av praksis.
Et av følgende arbeid gjennomføres:
1: Kartlegging av en pasients livssituasjon med vurdering av aldringens
betydning for livsvilkårene.
2: Arbeidsnotat om den gamle pårørende sine utfordringer.
Arbeidskravet vurderes av faglærer.
Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg
til eksamen.
Emnet avsluttes med at studentene skriver en individuell
hjemmeoppgave basert på en fortelling fra egen yrkespraksis som
analyseres og drøftes. Omfang maksimum 4000 ord. Fortellingens fokus
må være relatert til gamle menneskers liv og livsvilkår. Utfyllende
retningslinjer er utarbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Praksis

Undervisnings- og
eksamensspråk

Pensum

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og
F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen arrangeres samme semester.
Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal
studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til
forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet.
Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker. Den
gjennomføres i egen praksis eller som egen ordnet hospitering i en
annen praksis innenfor eldreomsorg.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med
mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere
avtale.
Ca. 600 sider hvorav 50 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av
eksamen. Se egne pensumlister.
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HEL–3004 Geriatriske lidelser og legemiddelbruk (10 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn

Geriatriske lidelser og legemiddelbruk.

Emnekode og emnenivå

HEL–3004.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på
Mastergradsprogram i helsefag. Emnet kan tas som enkeltemne.
10 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet

Faglig innhold

Emnet tas i andre del av andre semester med tilrettelagt undervisning
i to uker, praksisstudier i ca. en uke og eksamen på slutten av
semesteret.
Emnet består av temaene: a) somatiske sykdommer og behandling, b)
legemiddelbruk i eldre år, c) funksjonshemming, d) samarbeid med
pårørende, e) omsorg, kommunikasjon og samhandling.
Emnet omhandler de mest vanlige somatiske sykdommer hos eldre
med fokus på forebygging av sykdom, diagnostisering, behandling, og
omsorg. Bruk, samstemming og håndtering av medikamenter drøftes
spesielt. Kompleksitet i sykdomsbilde og sykdommers konsekvenser
for dagliglivet relatert til høy alder belyses. Familieomsorg og
samarbeid med pasientens pårørende og nettverk er sentrale tema.
Betydningen av samarbeid med andre helsearbeidere, pårørende og
pasient når beslutninger tas og omsorg skal utøves blir tematisert.
Emnet vektlegger betydningen av relasjonskompetanse og
kommunikasjon med og rundt pasienten, med fokus på den gamles
autonomi, integritet og brukermedvirkning.
Gamles allmenntilstand, sansesvikt, ernæring, søvn og hvile,
tannhelse, smerter og betydningen av ulike former for aktivitet
generelt og hos skrøpelige eldre personer tematiseres.

Relevans i
studieprogram

Læringsutbytte

Kunnskaper om lindrende behandling ved alvorlig sykdom og
ivaretakelse av den gamle i livets sluttfase drøftes ut fra studentenes
erfaringer og forskning.
Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av
ulike aspekt ved somatiske sykdommer og lidelser i eldre år, og er
relevant for å kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i klinisk
praksis.
Kunnskap og forståelse
 inngående kunnskap om kompleksiteten i gamles
sykdomsutvikling.
 inngående kunnskap om akutte og kroniske somatiske
sykdommer og behandling i alderdommen.
 analyse av problemstillinger på nye områder i det kliniske felt.
 inngående kunnskap om funksjonshemming og aldring.
Ferdigheter
 anvende relevante faglige metoder innen fagområdet.
 kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner innen fagområdet med andre helsearbeidere.
Kompetanse
 bidra med nytenkning om faget i eget praksisfelt.
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Læringsformer og
aktiviteter
Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke gamle
mennesker.
Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten
veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og
dialogbasert evaluering.
Arbeidskravet skal være et resultat av praksis og skal inneholde ett av
følgende arbeid:
1) Kartlegging av den geriatriske pasienten. Gjerne i tverrfaglig
samarbeid.
2) Vurdering av delirium ut fra en pasientsituasjon.
3) Systematisk samarbeid med pårørende.
4) Ernæringskartlegging med plan for 1- 2 pasienter.
Kartlegging og systematisk arbeid skal dokumenteres gjennom
validerte observasjons og kartleggingsskjema.
Arbeidskrav vurderes av faglærer.
Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille
seg til eksamen.
Skriftlig skoleeksamen med utgangspunkt i pensum. Utfyllende
retningslinjer er utarbeidet.

Praksis

Kontinuasjonseksamen

Undervisnings- og
eksamensspråk

Pensum

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter
og F er ikke bestått.
Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 1 uke. Den
gjennomføres i spesialist- eller kommunehelsetjeneste, geriatrisk
poliklinikk, geriatrisk team, helsehus eller i egen yrkespraksis.
Kontinuasjonseksamen arrangeres påfølgende semester.
Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal
studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til
forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk,
med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter
nærmere avtale.
Ca. 600 sider. Se egne pensumlister.

Side110

22

HEL–3xxx Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering (10 sp) NYTT EMNE
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering
Emnekode og emnenivå

HEL–3xxx.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i
helsefag. Emnet kan tas som enkeltemne.
10 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet
Faglig innhold

Emnet tas i første del av tredje semester med tilrettelagt undervisning i
to uker, praksisstudier i ca. to uker og påfølgende eksamen.
Emnet består av temaene: a) nevrofysiologi, b) hjerneslag med
behandling, c) sykdommens konsekvenser i daglig livet, d) rehabilitering
til eldre personer, e) pårørende som omsorgspersoner, f) omsorg,
kommunikasjon og samhandling.
Emnet omhandler ulike sider ved det å bli rammet av hjerneslag med de
konsekvenser det har for hverdagslivet. Kunnskap om sykdommen og
forståelse for den eldre som rammes av hjerneslag vektlegges både i den
akutte og rehabiliterende fasen.
Geriatrisk rehabilitering generelt og hverdagsrehabilitering spesielt
tematiseres. Kunnskap om og forståelse for rehabilitering av gamle
pasienter drøftes. Koordinering av tjenester, bruk av hjelpemidler/
velferdsteknologi og veiledning tematiseres.

Relevans i studieprogram

Læringsutbytte

Læringsformer og
aktiviteter
Arbeidskrav

Betydningen av tverrfaglig samarbeid og fagkompetanse som skal
understøtte pasienters og pårørendes mestring, læring og
empowerment gjennom behandlingsforløpet drøftes.
Emnet gir kunnskap om hjerneslag spesielt. Kunnskapen er relevant for
anvendelse også ved andre nevrologiske lidelser i alderdommen og i
klinisk praksis.
Kunnskap og forståelse
 inngående kunnskap om sykdommens symptomer og behandling i
akutt fase.
 inngående kunnskap om oppføling og rehabilitering etter hjerneslag.
 inngående kunnskap om følger av sykdommen som kan føre til
funksjonshemming.
 analyse av problemstillinger på nye områder i det kliniske felt.
Ferdigheter
 anvende relevante faglige metoder i behandling og rehabilitering.
 anvende ulike fagspesifikke og tverrfaglige undersøkelse- og
vurderingsmetoder.
 resonnere, begrunne og kommunisere faglige problemstillinger,
analyser og konklusjoner med andre helsearbeidere.
Kompetanse
 bidra med nytenkning om i eget praksisfelt.
 anvende avanserte kunnskaper og ferdigheter i møtet med syke
gamle mennesker.
Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten
veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og
dialogbasert evaluering.
Arbeidskravet skal være et resultat av praksisstudiene.
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Eksamen og vurdering

Arbeidskravet inneholder ett av følgende:
1. Kartleggings av hjerneslagpasienter ut fra punkt(er) i nasjonale
retningslinjer.
2. Kartlegging av pårørendebelastning.
Kartlegging og systematisk arbeid skal dokumenteres gjennom validerte
observasjons og kartleggingsskjema.
Arbeidskrav vurderes av faglærer.
Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg
til eksamen.
Eksamen er en gruppeeksamen der 2-3 studenter arbeider sammen med
en gitt tekst. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Praksis

Kontinuasjonseksamen

Undervisnings- og
eksamensspråk

Pensum

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.
Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker.
Hospiteringsperioden er knyttet til slagpasienten i en slagenhet,
rehabiliteringsenhet eller hverdagsrehabilitering og annen oppfølging av
slagpasienten i kommunehelsetjenesten.
Kontinuasjonseksamen arrangeres i samme semester.
Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal
studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til
forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med
mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere
avtale.
Ca. 600 sider hvorav 50 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av
eksamen. Se egne pensumlister.
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HEL–3009 Demens og alderspsykiatriske lidelser (10 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Demens og alderspsykiatriske lidelser.
Emnekode og emnenivå

HEL–3009.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i
helsefag. Emnet kan tas som enkeltemne.
10 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet
Faglig innhold

Emnet tas i første del av fjerde semester med tilrettelagt undervisning i
to uker, praksisstudier og forberedelse til eksamen.
Emnet består av temaene: a) demenssykdommer, b) psykiske lidelser i
alderdommen, c) endret og utfordrende atferd, d) pårørendeskoler, e)
miljøbehandling, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.
Ulike perspektiver på demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser
belyses. Kompleksiteten i sykdomsbildet og differensialdiagnoser
drøftes.
Grunnleggende spørsmål relatert til det å være en person med alvorlig
sykdom tematiseres. Dette innbefatter å vurdere ulike tilnærmingsmåter
i behandling ut fra erfaringskunnskap og forskning. Det tas opp etiske og
juridiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, omsorg, behandling og
samhandling mellom tjenestenivåene.
Kommunikasjon tematiseres ut fra et relasjonelt perspektiv. Studenten
reflekterer over eget faglig ståsted, og utforsker egen
kommunikasjonsevne i møte med pasient, pårørende og andre
helsearbeidere. Kommunikasjon og samhandling gjennom ulike
uttrykksformer tematiseres.
Det fokuseres på kommunikasjon og samhandling med personer med
demenssykdom/alderspsykiatriske lidelser. Det legges særlig vekt på
arbeid med personsentrert omsorg. Tilrettelegging av dagligliv til
personer som kan være sårbare og deres nærstående tematiseres.
Prinsipper og problemstillinger knyttet til tilrettelegging av miljøet og
trivselstiltak drøftes.
Forståelse og mestring av endret og utfordrende atferd er et sentralt
tema. Det arbeides inngående med bruk av tvang og hvordan det kan
forebygges, mestres og følges opp.

Relevans i studieprogram

Læringsutbytte

Bruk av velferdsteknologi i demensomsorgen belyses og drøftes.
Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av ulike
aspekt ved demens og alderspsykiatriske lidelser, og er relevant for å
kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i praksis.
Kunnskap og forståelse
 inngående kunnskap om sykdom, diagnostikk, behandling og
omsorg knyttet til demens og alderspsykiatriske lidelser.
 analysere problemstillinger innen feltet.
Ferdigheter
 anvende kunnskapen på ulike områder som er knyttet til denne
pasientgruppen og deres pårørende.
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Læringsformer og
aktiviteter
Arbeidskrav

Eksamen og vurdering

bruke relevante metoder for fagutvikling på området demens og
alderspsykiatri i samarbeid med praksisfelt og andre aktører.
 analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier om
kommunikasjon og samhandling med pasientgruppen.
Kompetanse
 anvende avansert kunnskap om forståelse og mestring av endret
atferd i kontakt med pasienten og i opplæring av personal.
 formidle og kommunisere inngående kunnskap om fagområdet
demens og alderspsykiatri.
 bidrar til nytenkning om faget i eget praksisfelt.
Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten
veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og
dialogbasert evaluering.
Arbeidskravet skal være et resultat av praksis og inneholde
gjennomføring av følgende:
 Kartlegging av endret / utfordrende adferd knyttet til en pasient.
 Analyse av kartleggingen sammen med medstudenter.
 Oppsett av undervisning i praksis ut fra kartlegging og analyse.
Arbeidskravet vurderes av faglærer.
Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg
til eksamen.
Emnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen. Utfyllende
retningslinjer er utarbeidet.

Praksis

Kontinuasjonseksamen

Undervisnings- og
eksamensspråk

Pensum

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.
Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker. Den
gjennomføres i egen praksis eller som egen ordnet hospitering i en
annen praksis innenfor fagområdet demens og alderspsykiatri.
Kontinuasjonseksamen arrangeres i samme semester.
Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal
studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til
forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med
mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere
avtale.
Ca. 600 sider. Se egne pensumlister.
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HEL–3012 Organisering, faglig ledelse og kvalitetsutvikling (10 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Organisering, yrkesutøvelse og kvalitetsutvikling.
Emnekode og emnenivå

HEL–3012.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Mastergradsprogram i
helsefag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
10 studiepoeng.

Omfang
Plassering og varighet
Forkunnskapskrav
Faglig innhold

Emnet tas i siste del av fjerde semester med tilrettelagt undervisning i
fire uker og med en påfølgende eksamensperiode.
Bestått emnene: HEL-3100, HEL-3003, HEL-3004, HEL-3xxx, HEL-3009,
HEL-3120.
Emnet består av temaene: a) organisering av tjenestetilbud, b)
kvalitetsarbeid, c) faglig ledelse, d) arbeidsmiljø, e) undervisning og
veiledning, f) forskning og fagutvikling i praksis.
Emnet belyser sentrale sider ved eldrepolitikk og helsetjenester til eldre.
Brukerorienterte tjenester til målgruppen drøftes. Faglige og etiske
forhold i praksis, i forskning og kunnskapsformidling er sentralt i emnet.
Omsorgs- og behandlingsmodeller vurderes, og ulike tilnærmingsmåter
drøftes ut fra erfaringskunnskap og forskning. Organisering og
samordning av hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte
tjenester belyses. Begrep som tiltakskjede, omsorgstjenester,
pasientforløp, pasientsikkerhet og prioriteringer tematiseres.
Metoder i kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling overfor pårørende
og helsepersonell vektlegges. Helsearbeiderens ansvar for
kunnskapsformidling tydeliggjøres ved at studentene planlegger og
gjennomfører en undervisnings- og/eller veiledningssekvens.
Kvalitetsutvikling i tjenesten diskuteres. Faglig ledelse, verdigrunnlag,
målsettings- og endringsarbeid knyttet til egen praksis vektlegges.

Relevans i studieprogram

Læringsutbytte

Det understrekes at faglig utvikling tar utgangspunkt i studentens
erfaringer, og at fagutvikling og kunnskapsformidling bygger videre på
erfaring og på forskning.
Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av ulike
aspekt ved organisering, kvalitetsutvikling og yrkesutøvelse i helse- og
omsorgstjenesten til eldre mennesker. Emnet er relevant for å kunne
anvende kunnskaper og ferdigheter i møtet med eldre mennesker og
deres pårørende og for arbeidet med mastergradsoppgaven.
Kunnskap og forståelse
 inngående kunnskaper om helse- og omsorgstjenester til eldre
mennesker.
 analyserer og forholder seg kritisk ved faglige problemstillinger til
både den friske og den syke gamle sin situasjon i vårt samfunn.
 inngående kunnskap om kvalitetsutvikling og faglig ledelse av
tjenestene.
Ferdigheter
 anvende kunnskap ut fra en gjennomarbeidet faglig og etisk
referanseramme.
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Læringsformer og
aktiviteter
Eksamen og vurdering

bruke relevante metoder innen fagfeltet i selvstendig arbeid med
fagutvikling, formidling og forskning under veiledning.
 kan gjennomføre et selvstendig utviklingsprosjekt eller avgrenset
forskning under veiledning for å videreutvikle praksis.
Kompetanse
 formidle omfattende kunnskaper om kvalitet i helse og
omsorgstjenester til eldre.
 anvende kunnskaper om faglig ledelse, målsetting og endringsarbeid
i eget praksisfelt.
 kommunisere faglige problemstillinger med eldre mennesker og
deres pårørende.
Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten
veileder, ferdighetstrening, seminar, selvstudium og dialogbasert
evaluering.
Emnet avsluttes med at studentene skriver en individuell
hjemmeoppgave i form av en prosjektbeskrivelse der metode og
kunnskapsteoretiske overveielser knyttet til et faglig tema innen
studieretningen belyses.
Oppgaven kan være grunnlag for arbeid med mastergradsoppgave.
Omfang på maksimum 4000 ord. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Arbeidskrav

Undervisnings- og
eksamensspråk

Pensum

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen arrangeres påfølgende semester. Det gis
anledning til å forbedre tidligere innlevert oppgave.
Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal
studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til
forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet.
Et arbeidskrav med undervisning og/eller veiledning som fokus
gjennomføres. Målgruppen er eldre, helsepersonell eller pårørende.
Studenten velger selv tema og avtaler tid for gjennomføring.
Arbeidskravet gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil to
personer. Minimumslengde på undervisningssekvensen er 30 minutter
for den enkelte student. Før undervisningen skal gjennomføres skal mål,
begrunnet plan for undervisningssekvensen, innhold og valg av
undervisningsformer legges fram på et seminar der faglærer og
medstudenter deltar.
Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt
undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med
mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere
avtale.
Ca. 600 sider hvorav 50 sider er selvvalgt i forbindelse med skriving av
eksamen. Se egne pensumlister.
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HEL–3904 Mastergradsoppgaven (40 sp)
Innholdskrav
Utfyllende opplysninger og kommentarer
Navn
Mastergradsoppgaven.
Emnekode og emnenivå

HEL–3904.

Omfang

40 studiepoeng.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle emneeksamener tilsvarende 80 studiepoeng i
studieretning aldring og eldreomsorg.
Emnet tas i tredje studieår med tilrettelagt undervisning i form av tre
obligatoriske oppgaveseminar.
Mastergradsoppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som
avslutter mastergradsprogrammet i helsefag, studieretning aldring og
eldreomsorg. Studenten velger et tema knyttet til eget praksis- og
fagområde. Arbeidet med mastergradsoppgaven skal gi en innføring i
forskning og mulighet til faglig fordypning gjennom systematisk arbeid med
problemstilling (-er) og skal utvikle en kritisk begrunnet forståelse for
teoretiske og metodiske spørsmål.

Plassering og varighet
Faglig innhold

Det er anledning til å skrive både teoretiske oppgaver basert på utvalg og
analyser av foreliggende litteratur, og empiriske oppgaver der studenten
utvikler og bearbeider empirisk materiale gjennom anerkjente
forskningsmetoder. Begge typer oppgaver skal inneholde en teoretisk
drøfting og refleksjon over publisert litteratur.
Masteroppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform
(18 000 ord). Det skal også utarbeides en oversikt over selvvalgt litteratur.

Relevans i studieprogram

Læringsutbytte

Velges artikkelform, skal masteroppgaven omfatte en artikkel og et
utdypende skriftlig arbeid som skal inneholde bakgrunn for valg av tema,
teoretisk perspektiv og metodiske overveielser. Artikkelen skal møte
kravene til publisering i vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering. Den
skal være skrevet i det format forfatterveilederen til tidsskriftet angir.
Studenten skal ved innlevering av mastergradsoppgaven være eneforfatter,
men medforfatterskap for veileder skal drøftes før artikkelen sendes til det
aktuelle tidsskriftet.
Mastergradsoppgaven er det største enkeltemnet, og gir et
sammenfattende uttrykk for læringsutbyttet for hele programmet med å
vise evne til å anvende teoretiske, forskningsetiske og metodiske
kunnskaper i arbeidet med en fagspesifikk problemstilling.
Kunnskap og forståelse:
 avansert kunnskap innen fagområdet generelt og spesialisert innsikt i et
avgrenset område.
 anvende og diskutere fagområdets vitenskapelige teori og metoder.
 analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets
egenart, forskning og teori.
Ferdigheter:
 anvende relevante metoder for forskning for å gjennomføre et avgrenset
prosjekt under veiledning.
 analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende
disse i forhold til egne faglige resonnementer.
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Læringsformer og
aktiviteter

 evne til faglig selvstendighet gjennom å planlegge, gjennomføre og
rapportere et prosjekt.
Generell kompetanse:
 identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.
 anvende kunnskaper og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre FOU
prosjekter.
 behersker fagets uttrykksformer både skriftlig og muntlig.
Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første
studieår gjennom tilrettelagte seminarer. Dette for at studentene tidlig kan
orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.
Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester ha et fremlegg av eget
mastergradsarbeid, samt være opponent for en medstudent. Studentene
presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i
studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon
og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og
øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret
og vil være tilstede ved framleggene.

Arbeidskrav
Eksamen og vurdering

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for
masteroppgavearbeidet i form av en veiledningskontrakt (se retningslinjene
for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske
retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert
studietid.
Obligatorisk frammøte på to av tre masteroppgaveseminar. Hvis studenten
ikke møter opp bortfaller veiledningstimen som er lagt til seminaret.
Mastergradsoppgaven bedømmes av en eksamenskommisjon bestående av
en ekstern og en intern sensor (som ikke er veileder).
Karakter på skriftlig oppgave offentliggjøres senest tre dager før muntlig
eksamen, og de som har fått karakteren E eller bedre kan framstille seg til
muntlig eksaminasjon. Endelig karakter fastsettes etter muntlig
eksaminasjon. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Undervisnings- og
eksamensspråk
Pensum

Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F
er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Det selvstendige arbeidet, kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller
supplert form dersom arbeidet bedømmes til “ikke bestått”.
I hovedsak norsk, men det kan bli gitt undervisning på svensk, dansk og
engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive
mastergradsoppgaven på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.
 Bui, Y. N. (2009). How to Write a Master's Thesis. London: Sage
publications.
 Ca. 1000 sider selvvalgt pensum som støtter arbeidet med
masterprosjektet.
For de som skriver artikler anbefales
 Cargill, M., & O'Connor, P. (2009). Writing scientific research articles:
strategy and steps. Chichester: Wiley-Blackwell.
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ePhorte
2016/7550

Emneplan
VUVESY-6xxx Veiledningspedagogikk for sykepleiere
Deltidsstudium over 1 semester

Navn
Emnekode og
emnenivå

Emnetype

Omfang

Bokmål: Veiledningspedagogikk for sykepleiere
Nynorsk: Vegleingspedagogikk for sjukepleiare
Engelsk: Guidance [Supervision?] Education for Nurses
VUVESY-6xxx
Emnet er et enkeltemne og er forbeholdt sykepleiere som veileder
sykepleiestudenter i praksisstudiene.
Søkere som har veiledningsansvar for sykepleiestudenter ved Campus Harstad
vil bli prioritert.
15 studiepoeng

Forkunnskapskrav Bachelor i Sykepleie eller tilsvarende

Faglig innhold

Kunnskapsgrunnlag for veiledning
 Grunnlagstenkning, etikk og verdier
o Veiledning i praksis
o Ulike teorier i veiledning
o Relasjon og annerkjennelse i veiledning
o Forskningsbasert kunnskap i veiledning
o Rammevilkår for veiledning
 Pedagogikk og læring
o Ulike kunnskapsformer i praksis
o Å legge til rette for læring
o Samspill i læring
o Stimulering til læring
Veiledningsteori og veiledningsmetodikk
o Ulike veiledningsformer
o Å veilede og undervise studenter
o Evaluering og vurdering av praktisk dyktighet
o Vurdering av skikkethet
o Den fremmedspråklige studenten
o Kritisk blikk på egen veiledning

1
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Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
 Ha inngående kunnskap om pedagogiske tilnærminger til klinisk
veiledning
 Ha inngående kunnskap om rammevilkår som påvirker klinisk veiledning
 Ha inngående kunnskap om kommunikasjon i veiledningsprosesser samt
dialogens og relasjonens betydning for virksom veiledning
 Ha inngående kunnskap om teorier som omhandler tillit og
annerkjennelse i veiledning
 Ha inngående kunnskap om kvalitetssikring av sykepleiestudenters
kompetanse i kliniske studier
Ferdigheter
Læringsutbytte  Kunne anvende kunnskaper om pedagogiske tilnærminger til klinisk
veiledning
 Kunne anvende kunnskap om rammevilkår som påvirker klinisk veiledning
 Kunne anvende kunnskaper om kommunikasjon i veiledningsprosesser
 Kunne identifisere og vurdere faktorer som påvirker læringsforløpet i
klinisk veiledning
 Kunne uføre klinisk veiledning i henhold til pedagogiske prinsipper
Generell kompetanse
 Analysere og vurdere kritisk egne holdninger og verdigrunnlag i
samhandling med sykepleiestudent
 Formidle faglige vurderinger for å fremme studenters læring
 Utvikle egen rolle som veileder
 Vurdere sykepleiestudentens kompetanse og skikkethet til yrket

Undervisning og
arbeidsform 

Arbeidskrav

Eksamen og
vurdering

Studiet er organisert med 4 samlinger, hvorav 3 er på 2 dager og siste
samling på 3 dager.
Teoriundervisning, casearbeid, arbeidskrav, gruppediskusjoner og
veiledning i gruppe på selvopplevde situasjoner.

Det kreves obligatorisk tilstedeværelse i 80% på timeplanfestet virksomhet
for å kunne framstille seg til eksamen. Det gjennomføres tre arbeidskrav
mellom samlingene som må være levert og godkjent for å kunne framstille
seg til eksamen.
Studentene skal utarbeide en avsluttende, skriftlig gruppeeksamen med
selvvalgt tema med utgangspunkt i fagplanens beskrivelse av
læringsutbyttene. Tema skal godkjennes av veilederne. En eksamensgruppe
består av to til tre studenter. Eksamen går over to uker. Vurderingsuttrykk:
bestått /ikke bestått.
Se Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet:
https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347697&dim=179018#4

2
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Undervisningsspråk og eksamensspråk vil være norsk.
Undervisnings- og
Se for øvrig Språkpolitiske retningslinjer ved Universitetet i Tromsø:
eksamensspråk
https://uit.no/utdanning/art?p_document_id347818&dim=179017
Pensumoversikten vil foreligge innen oppstart av undervisningssemestret.
Pensum

3
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Institutt for helse- og omsorgsfag
Arkivref.: 2016/7550 VGU001
Dato: 31.08.2016

Saksnr: IS IHO 45-16

SAK IS IHO 45-16
Til:
Instituttstyret IHO
Møtedato: 01.09.2016

SAK IS IHO 45-16 Oppretting av nytt emne i veiledning - 15 studiepoeng, campus Harstad

Høgskolen i Harstad (HiH) ved sykepleierutdanningen har tidligere hatt veiledningsutdanning (10 studiepoeng)
for sykepleiere med godkjent fagplan fra gamle HiH.
Emnet foreslås nå øket til 15 studiepoeng.
Bakgrunnen for endringer i studieplanen er et ønske om å få inn mer studentstyrt aktivitet, samt tilpasse
emneplanen til UiT`s mal for emneplaner.
Emneplanen er utarbeidet i samarbeid med Helsefak v/ Verena Woltering
Endringer som er gjort i studieplanen er som følger:
 3 arbeidskrav mellom samlingene – ett mellom hver samling.
 Læringsutbyttebeskrivelsen er harmonisert i forhold til hva som kreves på masternivå.
 Generell språkvask, spesielt under «Faglig innhold».
Det er bevilget strategimidler fra HiH til å gjennomføre emnet våren 2017.
Innstilling til vedtak:
Emneplanen til veiledningspedagogikk for sykepleiere (VUVESY) vedtas.

Nina Emaus
instituttleder
–

Vibeke Guddingsmo
kontorsjef
–
vibeke.guddingsmo@uit.no
77 66 06 79

Saksbehandlere: førstelektor Synnøve Vestly og studieleder Elin Kristiansen
Endelig vedtak:
Emneplanen til veiledningspedagogikk for sykepleiere (VUVESY) vedtas.

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Vedlegg
1 Veiledningspedagogikk for sykepleiere, VUVESY
2 Innstilling fra fagmiljøet om oppretting av emnet

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Emnebeskrivelse MBI-1002 Celle- og molekylær biologi
Innholdskrav

Utfyllende opplysninger og kommentarer
Celle- og molekylærbiologi (bokmål)

Navn

Celle- og molekylærbiologi (nynorsk)
Cell- and molecular biology (engelsk)

Emnekode og emnenivå MBI-1002
Emnetype
Omfang

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas
som enkeltemne.
15 studiepoeng.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1
eller (S1+S2) og i tillegg et av følgende programfag:
Matematikk (R1+R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2),
Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller Teknologi og
forskningslære (1+2).

Forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskaper:
BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og fremtid, KJE-1001 Introduksjon til
kjemi og kjemisk biologi
Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler
biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur
og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på
Faglig innhold

enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike
organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir
beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan
komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning,
blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling
(mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.
Bachelor i biomedisin, Bachelor i biologi, klima og miljø, Bachelor i
bioteknologi, Bachelor i miljøledelse og forurensingsbiologi, Bachelor i

Relevans i studieprogram ernæring, Akvamedisin, Lektor utdanning. Bachelor i farmasi tar deler
av emnet.
Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten kunne:

Side125

-

-

Undervisning og
arbeidsform

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og
laboratorieøvelser.
-

Arbeidskrav

Beskrive oppbygning og funksjon av karbohydrater, lipider,
nukleinsyrer og proteiner.
Beskrive hvordan et enzym fungerer
Beskrive den elementære energiomsetningen i eukaryot celle
og intracellulær signalering
Beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i
eukaroyte celler, samt gjengi generell oppbygning av
prokaryote celler.
Beskrive mitose, meiose og Mendels lover samt sammenheng
mellom disse og kromosomal nedarving.
Beskrive replikasjon, transkripsjon og translasjon samt kunne
gjengi hvordan regulering av genuttrykk kan foregå i prokaryote
og eukaroyte celler.

Skriftlig oppgavesett:
a. Leveres individuelt innen oppgitt frist
b. Retting av utlevert oppgavesett skal gjennomføres
innen oppgitt frist

- Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieundervisning
- Deltagelse på laboratorie-undervisning og besvarelse av spørsmålssett
i etterkant av øvelsene

Eksamen og vurdering Skriftlig skoleeksamen (6 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F.
Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for
dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig
Kontinuasjonseksamen2
med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig
legeattest til ordinær prøve.
Sikkerhetsopplæring
Praksis
Undervisnings- og
eksamensspråk3

Obligatorisk gjennomgang av sikkerhet på lab tilpasset laboppgavene i
forkant av hver øvelse som skal gjennomføres.
Ingen praksis
Norsk
Biology A Global Approach. Campell et al

Pensum
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/7729/KVJ022
Dato: 13.09.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
29/16

Forsknings- og utdanningsmelding 2015
Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 til etterretning. Fakultetsstyret
ønsker å bli orientert om status for oppfølgingen av styringssignalene under behandlingen av
fakultets meldinger innen forskning og utdanning våren 2017.

Behandling av Forsknings- og utdanningsmelding 2015
UiT har utarbeidet utdanningsmeldinger hvert år fra og med studieåret 2003/2004 til og med
studieåret 2011/2012, og egne forskningsmeldinger fra og med 2005/2006 til og med 2012. Fra og
med resultatåret 2013 produseres en årlig melding som omfatter den faglige virksomheten innen
både forskning og utdanning – Forsknings- og utdanningsmeldinga. Meldinga favner ikke hele
bredden i virksomheten, men går i dybden på utvalgte, aktuelle tema og problemstillinger for å gi
god styringsinformasjon. Den baseres i hovedsak på sammenstillinger av data som er offentlig
tilgjengelig. Meldingen inneholder konkrete styringssignaler til fakultetene. Da meldinga har et
begrenset fokus er det et omfattende vedlegg med nøkkeltall for hele den faglige virksomheten.
Alle enheter skal behandle Forsknings- og utdanningsmeldinga for 2015 samt Nøkkeltall for 2015
i sine beslutningsorganer.
Forsknings- og utdanningsmeldinga er i år inndelt i ni kapitler. Kapittel én gir et sammendrag av
meldingen, beskriver kort oppfølgingen av fjorårets styringssignaler, presenterer oppfølgingen av
enkelte strategimål for Drivkraft i nord – strategi for UiT mot 2020, samt viser en oversikt over
årets styringssignaler. I kapittel to gjøres det rede for aktuelle føringer, styringsdokumenter og
nasjonale evalueringer som påvirker UiTs virksomhet. De resterende kapitlene går i dybden på
problemstillinger og utfordringer innen følgende utvalgte tema:







Kontinuerlig oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene
Digitalisering i utdanningene
Gjennomføring ph.d.
EU-forskning
Vitenskapelig publisering og Open Access
Internasjonal mobilitet og samarbeid

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Forskningsdata ved UiT – policy, infrastruktur og støttetjenester

Det er viktig for realiseringen av UiTs strategi at styringssignalene som gis i forsknings- og
utdanningsmeldinga blir fulgt opp. Universitetsdirektøren forutsetter at enhetene tar stilling til
hvordan de skal følge opp styringssignalene når de behandler meldingen i sine
beslutningsorganer. Enhetene vil bli bedt om å rapportere fra sin oppfølging av styringssignalene i
forkant av arbeidet med neste års forsknings- og utdanningsmelding. Tabellen under viser
hvilke(t) organisasjonsnivå som har ansvar for å følge opp universitetsstyrets vedtak. Dersom ikke
annet er oppgitt, gjelder inneværende strategiperiode som tidshorisont for oppfølging av
styringssignalene.
Meldingen for 2015 er koordinert av avdeling for forskning (AFU). Forsknings- og
utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 følger vedlagt og er publisert på nettsiden
http://uit.no/fum.
Følgende styringssignal til oppfølging ved de ulike nivåene i organisasjonen:
Styringssignal

Ansvar for oppfølging

I.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler Nivå 1 og nivå 2
for alle faser i karrieren til faglig ansatte.

II.

UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme innovasjon Nivå 1 og nivå 2
i utdanningene.

III.

UiT
må
gjøre
en
helhetlig
vurdering
av
hvordan Nivå 1
læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene kan evalueres og
kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk av sakkyndige.
Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.

IV.

Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet Nivå 2
felles studieplaner for like studieprogram. Fakultetene skal også
vurdere ulik profilering innen like studieprogram ved studiestedene.

V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum to Nivå 2
avtaler med kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de
enhetene som ikke har oppfylt målet. I tillegg skal hvert studieprogram
i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale med navngitte emner som
er utredet og godkjent av studieprogramstyret. Emnene skal som
generell regel være de eneste valgbare emnene innen en gitt avtale.
(Gjelder ikke ph.d.-program.)

VI.

Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på Nivå 1 og nivå 2
ved UiT. Nye rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og
prosjektet digital eksamen må styrkes gjennom en tettere kobling
mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og institutt.

VII.

Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som Nivå 1
fokuserer på alternative vurderingsformer for neste års tildeling av
såkorn- og utviklingsmidler under Program for undervisningskvalitet.

VIII.

UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke Nivå 1 og nivå 2
gjennomføringsgraden på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være
implementert ved fakultetene senest høsten 2017.
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IX.

For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram Nivå 1 og nivå 2
skal UiT etablere et sett interne program som både skal bygge
kompetanse og motivere våre forskere til å søke og lykkes innen ulike
virkemidler i EUs rammeprogram.

X.

UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å Nivå 1
fremme
karriere,
skape
fagmiljøer
med
internasjonal
gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for åpen tilgang til
vitenskapelige resultater.

XI.

UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og Nivå 1 og nivå 2
analysegrunnlag innenfor bibliometri som kan styrke den faglige
virksomheten.

XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe Nivå 2
av sin studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe
av sin studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har formelt
forskningssamarbeid.

XIII.

Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes Nivå 2
vurdere samarbeid med institusjoner der UiT har lang
samarbeidserfaring.

XIV.

UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og Nivå 1 og nivå 2
ansattmobilitet.

XV.

UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av Nivå 1
forskningsdata. Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og
framtidsrettet forvaltning av forskningsdata.

XVI.

Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer Nivå 1
forskningsdata.

Nedenfor kommenteres styringssignalene innen henholdsvis utdanning og forskning ved Det
helsevitenskapelige fakultet.

Utdanning
Datagrunnlaget til Forsknings og utdanningsmeldinga er fra rapporteringer vedrørende
studiekvalitet fra fakultetene for 2015. Helsefak sin rapport ble det orientert om i FS 12/16 1. De
overnevnte styringssignaler i forbindelse med Forskning og utdanningsmeldinga for 2015 er
områder som det allerede jobbes med på fakultetet, og som ble løftet frem i forbindelse med
rapporteringer for 2015 for oppfølging i 2016/2017.

II. UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme innovasjon i utdanningene.
Det helsevitenskapelige fakultet skal, i samarbeid med resten av organisasjonen arbeide for
å fremme innovasjon i utdanningene. Helsefak har ikke utviklet en gjennomgående plan for
implementering av innovasjonsperspektivet i utdanningsprogrammene. Fakultetsledelsen
ønsker å komme tilbake til dette punktet under fakultetets meldinger innen forskning og
utdanning våren 2017. Nivå 1 vil nedsette en fokusgruppe fra Strategisk utdanningsutvalg
og Forskningsstrategisk utvalg for følge opp styringssignalet.
1

https://uit.no/Content/466241/FS%20OPPDATERT%2029.4.16.pdf
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I FoU meldingen for 2015 fremheves VRI professor II som et samarbeid med næringslivet og
Helsefak tatt initiativ med NT-fak i sammenheng med et nytt studie i helseteknologi.
IV. Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet felles studieplaner
for like studieprogram. Fakultetene skal også vurdere ulik profilering innen like
studieprogram ved studiestedene.

IHO er berørt av fusjonen med Høgskolene i Harstad og Narvik. Instituttet består siden 1. januar
2016 av fire campus. Det ble nedsatt to arbeidsgrupper der den ene har gjennomgått
studieprogrammet bachelor i sykepleie, mens den andre har sett på masterprogram og
videreutdanningene. I arbeidsgruppen for bachelor i sykepleie er det representanter fra alle de fire
campus. Målet er å lage en felles studieplan for studiet på alle fire campus. Arbeidet med bachelor
i sykepleie startet opp i januar 2016 og rapporten ble levert juni 2016.
Arbeidet med desentralisert og deltids utdanning innen sykepleie ble iverksatt i september 2015,
hvor en arbeidsgruppe skal utrede spørsmål om samordning, koordinering og ledelse av
deltidsutdanningene. Gruppen som arbeider med tilpasning av videreutdanninger og
masterprogrammer leverte sin rapport juni 2016.
IHO er tungt berørt av til sammen 3 fusjoner de siste årene. Dette fordrer et krevende
omstillingsarbeid for å etablere en felles sykepleierutdanning fordelt på flere campus. Det er et
mål å ta ut faglige synergier av fusjonene, for å styrke forskning og utviklingen av kvaliteten i
utdanningen. Av overnevnte hensyn har IHO opplyst om arbeidet med utarbeiding av felles
studieplaner vil pågå frem mot 2020.
V. Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de enhetene som ikke har oppfylt målet. I
tillegg skal hvert studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale med navngitte
emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret. Emnene skal som generell regel
være de eneste valgbare emnene innen en gitt avtale. (Gjelder ikke ph.d.-program.)
XIII. Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes vurdere
samarbeid med institusjoner der UiT har lang samarbeidserfaring.
Oversikt over hvilke studieprogram ved Helsefak som har/mangler avtaler i 2015:
Utvekslingsavtaler
Studieprogram
Bioingeniør
Biomedisin
Ergoterapi
Farmasi
Fysioterapi
Jordmor
Medisin
Odontologi
Psykologi
Public Health
Radiografi

Innenfor Europa Utenfor Europa Mangler avtale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sykepleie
Tannpleie
Telemedisin
Ernæring
Master i Helsefag
ABIKO

X
X
X

X

X
X
X

Helsefak hadde i sin utdanningsmelding følgende tiltak for 2016:
«Helsefak skal gå i dialog med og bistå de studieprogram som mangler utvekslingsavtaler og
bistå dem i arbeidet med internasjonalisering.»
Helsefak jobber videre med de studieprogram som ikke har avtaler, eller som har avtaler med lav
mobilitet. Det er flere utdanninger som har lav mobilitet, spesielt innreisende studenter. Dette har
ofte sin bakgrunn i at utdanningene har krav/rammeplaner/praksis som gjør utveksling vanskelig
for både inn og - utreisende studenter. Dette er noe Helsefak skal fokusere på i sitt videre arbeid
med internasjonalisering.
Helsefak vil etterstrebe å få på plass minst én utvekslingsavtale med navngitte emner som er
utredet og godkjent av studieprogramstyret på sikt. For profesjonsutdanninger innen helse krever
slike avtaler tid og ressurser. Vitenskapelige personale må sammenligne studieplaner og
praksisperioder for å kunne finne ermer og tidsrom som kan egne seg til utveksling. Helsefak vil
melde til nivå 1 at det kan være utfordrende å komme i mål med dette arbeidet innen utgangen av
2016.
På tross av at det er utfordringer innen internasjonalisering, har det vært en positiv utvikling innen
studentutveksling de siste årene. Spesielt fra 2012 til 2014 har antall innreisende og utreisende økt
med 54 %. Sammenlignet med de andre fakultetene har Helsefak sammen med HSL størst økning
(se figur 7.2 i nøkkeltallene). Den største andelen studentutveksling har profesjonsstudiet i
medisin, etterfulgt av studenter fra helse- og omsorgsfag og psykologi. Mange studenter tar en del
av praksisstudiet i utlandet og grunnet språkkunnskaper er utvekslingsland i Skandinavia og
engelskspråklige land mest etterspurt. Dette gjenspeiler seg også i antall utvekslingsavtaler.
XII. Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin
studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin studentutveksling
til partnerinstitusjoner der UiT har formelt forskningssamarbeid.
Forankring i både fagmiljøet og på ledelsesnivå er viktige for å kunne utvikle attraktive og aktive
avtaler for alle nivå i utdanningsløpet. Helsefak vil jobbe videre mot 2020 med denne
problemstillingen ved å gå i dialog med utdanningene samt kartlegge strategiske partnere
gjennom den årlige rapporteringen av studiekvalitet ved Helsefak.
Det er viktig å presisere at det bør rettes større fokus å gi studenter på alle nivå erfaring i
forskningsbasert virksomhet. Helsefak skal jobbe målrettet videre med utvekslingsopphold som
også kan utnyttes av forskningsnettverkene.
VI. Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på ved UiT. Nye
rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og prosjektet digital eksamen må styrkes
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gjennom en tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og
institutt.
Helsefak ligger godt an med overgang til digital avvikling av eksamen, og det samarbeides tett
mellom prosjektledelsen, IT-avdelingen, instituttadministrasjon, studenter, eksamensvakter og
vitenskapelig ansatte om overgangen til digital avvikling av eksamen. Rutinene for digital
avvikling utvikles stadig og nye problemstillinger som flercampuseksamen og eksamen uten
tilsyn av vakt er nye problemstillinger dette semesteret. Opplæring av studenter og ansatte på
Helsefak er kommet ganske langt og tilbakemeldingene vi registrerer er generelt sett svært
positive.
Miljøene på Helsefak deltar også i prosjekter som omhandler nasjonale eksamener som man
ønsker skal avvikles digitalt. I eksamensavvikling som innebærer tegning, bruk av formler,
modeller og grafiske utrykk er overgangen vanskeligere og de tekniske løsningene utvikler seg i
et langsommere tempo. Det er derfor størst andel digital avvikling der oppgaver og besvarelser er
basert på ren tekst, men MCQ-eksamener har kommet inn for alvor og løsninger for digitale
psykometriske analyser av eksamensresultatene er der under utvikling.
Våren 2015 avla 536 studenter ved Helsefak skoleeksamen i det digitale eksamenssystemet
Wiseflow2 og 475 studenter avla hjemmeeksamen digitalt. For høsten 2015 økte tallet til 616 på
digital skoleeksamen og 737 på hjemmeeksamen i Wiseflow. Dermed har andelen digitale
eksamen
økt
fra
10,12
%
i
vårsemesteret
(9986
eksamen
totalt)
til
19,5 % i høstsemesteret (6942 eksamen totalt).

VII. UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke gjennomføringsgraden
på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være implementert ved fakultetene senest høsten 2017.
Nivå 1 og 2 er tildelt ansvaret for oppfølging. Avdeling for forskning og utvikling (AFU) har
forespeilet å fremme en tiltaksplan for Universitetsstyret i løpet av høsten.
Fakultetsadministrasjonen har løpende kontakt med AFU i denne saken, og konkrete tiltak for
Helsefak vil bli presentert etter Universitetsstyret har behandlet saken.

Forskning

Alle digitale skoleeksamener skal gjennomføres i en applikasjon til pc som heter
WISEflow.
2
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I. UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler for alle faser i
karrieren til faglig ansatte.
Nivå 1 og 2 er tildelt ansvaret for oppfølgingen. Det er etablert et samarbeid mellom
Personalavdelingen (POA) og AFU på nivå 1. Ved Helsefak er det samlet en ressursgruppe for å
utvikle de beste tiltakene for karriereløp innen både forskning og utdanning. Så langt har
ressursgruppen fokusert på å utvikle en nettbasert oversikt for karrieretrinnene innen de to løpene,
samt tilgjengelige virkemidler. Oversikten er ment som hjelp for ledere i deres oppfølging.
Prodekan forskning arbeider også med å tilby et karriereseminar i løpet av vårsemesteret. Det vil
bli opprettet en egen arbeidsgruppe der både forskningsgruppeledernivået og instituttledernivået
vil være representert. Fakultetsledelsen tar sikte på å innrette fakultetets aktivitet etter hvilke
tiltak/program som opprettes på nivå 1.
IX. For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram skal UiT etablere et
sett interne program som både skal bygge kompetanse og motivere våre forskere til å søke
og lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.
Nivå 1 og 2 er tildelt ansvaret for oppfølgingen. AFU drifter Arctic Marie Curie programmet samt
forvalter ulike sentrale opplæringstiltak rettet inn mot EU-arenaen. Helsefak arbeider aktivt med å
rekruttere deltagere fra Helsefak til disse programmene/tiltakene. Helsefaks egen EU-rådgiver gir
i tillegg lokal støtte/rådgivning både direkte i søknadsarbeidet, men også i forhold til bruk av
eksterne konsulenter. EU rådgiverne ved UiT har etablert et eget nettverk som møtes jevnlig for
gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling. I tillegg pågår det en ADM2020 prosess for
organisering av EU-støtte der Helsefak er godt representert. UiTs EU-apparat er å betrakte som
under utvikling, både når det gjelder kapasitet, kompetanse og organisering.
X. UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å fremme karriere,
skape fagmiljøer med internasjonal gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for
åpen tilgang til vitenskapelige resultater.
Nivå 1 planlegger å nedsette en fokusgruppe fra Forskningsstrategisk utvalg for å følge opp dette
punktet.
XI. UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og analysegrunnlag innenfor
bibliometri som kan styrke den faglige virksomheten.
Nivå 1 og 2 er tildelt ansvaret for oppfølgingen. Universitetet hadde et prøveabonnement på
bibliometriverktøyet SciVal fåren 2016. SciVal er ett av to slike verktøy som tilbys i sektoren. Et
slikt verktøy muliggjør ulike varianter av siteringsanalyser (f. eks. H-index), både på forskernivå,
gruppenivå og institusjonsnivå, i tillegg til analyser av samarbeid mellom forskere og
institusjoner. Et slikt verktøy gir mange spennende analysemuligheter som vil kunne være til stor
hjelp for strategiske ledelse. Verktøyet har imidlertid også noen negative sider vi må ta i
betraktning. Systemet er relativt dyrt å abonnere på samtidig som mange av analysemulighetene
krever betydelig arbeidsinnsats, både i form av manuelt arbeid og kvalitetssikring av
inputdataene. Det arbeides med å få til en nasjonal løsning, men det vurderes samtidig å inngå
samarbeid med en eller flere institusjoner for å få på plass en løsning raskere. Men det er fortsatt
ikke avgjort hvorvidt UiT skal kjøpe lisens.

XIV. UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og ansattmobilitet.
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Nivå 1 og 2 er tildelt ansvaret for oppfølgingen. UiT har krav om rapportering etter gjennomført
FoU-termin. Det er imidlertid ingen fast mal for rapportering, og det er heller ingen krav til
hvordan rapporten skal følges opp. Nivå 1 har så langt ikke tatt initiativ i denne saken.
XV. UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av forskningsdata.
Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av
forskningsdata.
Nivå 1 er tildelt ansvaret for oppfølgingen. Forvaltning av forskningsdata er et meget aktuelt
tema, både i form av bedre muligheter for å dele forskningsdata mellom partnere og/eller allmuen,
eller sikker oppbevaring av sensitive forskningsdata, som for eksempel helseopplysninger.

XVI. Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer forskningsdata.
Nivå 1 er tildelt ansvaret for oppfølgingen. 1. september åpnet Universitetet ”UiT Open Research
Data” som er en løsning for å gi åpen tilgang til forskningsdata i tråd med Open Access filosofien.

Arnfinn Sundsfjord
dekan
Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Saksbehandlere: Ståle Liljedal, seksjonsleder og Kristine V. Kjeldsen, rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Vedlegg
1
Forsknings- og utdanningsmelding 2015
2
Nøkkeltall 2015
3
Orientering om vedtak ved behandling av Forsknings- og utdanningsmelding 2015
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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Om meldinga
Fra og med2013har detværtlagt fram en årlig meldingsomomfatterdenfagligevirksomheteninnenfor
bådeforskningog utdanning,Forsknings- og utdanningsmeldinga.
Meldingafavnerikke helebreddeni
virksomheten,men går i dybden på utvalgte aktuelle tema og problemstillinger som kan gi god
styringsinformasjon.Datagrunnlagetfor meldinga hentes i hovedsak fra offentlige databaserog
dokumenter.Meldingainneholderkonkretestyringssignalertil institusjonenog enhetene.
I åretsmeldinger det valgt å fokuserepå følgendeutvalgtetema:
Evalueringog utvikling av kvaliteteni utdanningene
Digitaliseringi utdanningene
Gjennomføringph.d.
EU-forskning
Vitenskapeligpubliseringog OpenAccess
Internasjonalmobilitet og samarbeid
Forskningsdataved UiT ± policy, infrastrukturog støttetjenester
Som et supplementtil meldingautarbeidesdet ogsåen egenoversikt over nøkkeltall innen forskningsog utdanningsvirksomhetenved UiT (Nøkkeltall for UiT) . Nøkkeltallenepresenteres
kortfattet og uten
kommentarerog analyser, og er et verktøy som gir ledelsenog de ansattelett tilgang til informasjon
som kan benyttesi presentasjoner
og rapporter.

Sammendrag av hovedfunn i meldinga
Kapittel 2 gjør redefor aktuelleføringer, styringsdokumenterog nasjonaleevalueringersom påvirker
UiT. I kapittelet gis det en kort oppsummeringav følgende tema: kommendestortingsmeldingom
kvalitet i høyere utdanning,akademisk dugnad for flyktninger, ny publiseringsindikator,status og
utfordringer i virkemiddelapparat for kommersialisering og forskning, evaluering av norsk
polarforskning,produktivitetskommisjonens
konklusjonerog bedrekarrierepolitikk for vitenskapelig
personale.
Kapittel 3 omhandlernødvendighetenav kontinuerlig oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene,
og hvilke rammerog prosessersomda er påkrevet.Resultaterfra eksterneprosjektermå koplesog ses
i sammenheng
med egeninitierteundersøkelser
og evalueringerpå en systematiskog planmessigmåte.
Videre er det viktig at det i kvalitetsarbeidetligger til grunn en klar og gjennomtenktarbeidsdeling
mellom faglig - og administrativlinje. Alt dette må hensynstasi den kommenderevisjonenav UiTs
kvalitetssystemfor utdanningsvirksomheten.
Kapittel 4 tar for segdigitaliseringi utdanningeneog viser at det ved UiT er en stadigøkning i bruk av
teknologii undervisningen,bådei nettstøttedeog fleksible utdanningstilbud,menogsåi ordinæretilbud
på campus.God teknologiskinfrastrukturer ogsånødvendigfor samhandlingmellom UiTs campuser.
UiT må derfor allokereressursertil bådeteknisk utstyr, digitale plattformerog kompetanseheving
for
ansatteog studenter.Videre har UiTs satsingpå digital eksamengitt gode resultater. Prosjektetmå
videreføresog videreutviklesfor å sikre implementeringsom en del av det ordinæreeksamensarbeidet
ved UiT.
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Kapittel 5 viser at det generelter for få som gjennomførerph.d.-studiet ved UiT innen seksår etter
finansieringsstart,og at det er storeforskjeller mellom fakultetenenår det gjelder gjennomføringsgrad.
Det diskuteres hvilke tiltak som bør inngå i en egen tiltaksplan som tar sikte på å øke
gjennomstrømmingen
i ph.d.-studiet.
Kapittel 6 sernærmerepå historikk og statusfor arbeidetmedå økeinntektenefra EUs rammeprogram.
Det er ved UiT nå flere forskereenn tidligere somsøkerom midler fra EU, og UiTs forskeretar på seg
størreog mer ledenderoller i prosjektenede søker om. UiT er foreløpig med i 14 prosjekterunder
H2020, og har nest høyestsuksessrateav samtligenorske universiteter.Fra 2014 til 2015 økte EUinntekteneved UiT med 20 %, og det diskutereshvilke virkemidler som bør benyttesfor å forsterke
dennepositiveutviklingen.
Kapittel 7 tar for segutviklingen ved UiT innenvitenskapeligpublisering.Til trossfor endringeni den
nasjonalepubliseringsindikatoren,
er UiTs andelav publiseringeni UH-sektorenlike stor som i 2014.
AndelenOpenAccesspubliseringer ogsåpå sammenivå som i fjor. 42 % av forfatterandeleneved UiT
produseresav kvinner. Detteer høyestav samtligenorskeuniversiteter.
Kapittel 8 sernærmerepå i nternasjonalmobilitet og samarbeid
, og viser at det har værten svakøkning
i antall studentutvekslingerfra 2014 til 2015. 28 av UiTs studieprogramstår for hoveddelenav all
utreisendestudentmobilitetfra UiT (81 % i perioden2009-2015).Tilsvarende,tar 34 institusjonerimot
brorpartenav all utreisendestudentmobilitetfra UiT (65 % i perioden2009-2015).Ved NT-fak og BFEfak inkludererhenholdsvis84 % og 78 % av de som får FoU-termin et utenlandsoppholdi sin termin.
45 % av UiTs publikasjonerhaddeinternasjonalemedforfattere
, og UiT sampubliserermestmedUSA,
Sverige,Storbritannia,Tysklandog Danmark.
Kapittel 9 beskriver historikk og status for arbeidet med å forvaltning av f orskningsdataved UiT .
Arbeidethar ledetfram til en tjenestefor arkivering,deling,siteringog gjenbrukav åpneforskningsdata
som vil lanseresi september2016. Høsten2016 vil dette arbeidetvidereutviklesved å etablereen
overordnetpolicy for forvaltning av forskningsdata.

Oppfølging av fjorårets styringssignaler
i.

Alle studieprogramskal ha minimumto kvalitetssikredeutvekslingstilbud,fortrinnsvis fordelt
på én utvekslingsavtalemeden europeiskinstitusjonog én institusjonutenforEuropa.

Det er andre året på rad at UiT har nedfelt styringssignalom kvalitetssikring av utvekslingstilbud.
Viktigheten av å styre utvekslingeni retning av kvalitetssikredeavtalerog kobling mellom utdanning
og forskningble beskrevetalleredei utdanningsmelding2012.Det har vist segå værevanskeligå både
øke volumet og kvaliteten samtidig. Erfaringer viser at studentutvekslingi seg selv ikke er
studiekvalitetsfremmende,og studier er ikke nødvendigvis av god kvalitet fordi de inneholder
utvekslingsmuligheter.Temaetfølgesvidere opp i kapittel 3 og 8. Styringssignaletgjelder ikke ph.d.nivået.
ii.

UiT skal etablerefellesservicefunksjonerfor mobilitet for ansatteog gjesteforskere

UiT har gjennomførten forbedringsprosess
som ga tilrådinger til universitetsdirektøren
om å etablere
tydeligere og felles servicefunksjonerfor å fremme internasjonalmobilitet. Målet er å samle og
profesjonalisereslike tjenesterved universitetet,og innrettetjenestetilbudetmot nye ansatteog inn- og
utreisendegjesteforskereog gjesteforelesere,etter mønster av lignende tjenestetilbudved øvrige
universiteter.Fra 2016er dettilsatt en internasjonalrådgiverved Avdeling for personalog organisasjon.
Arbeideter i gangmedå få på plassbedrenettsider,og avklaretilbud og arbeidsdelingmellom rådgiver
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og andrelinjefunksjonerved enhetene.Det er et mål å etablereen stedlig felles førstelinje for slike
tjenesteri løpet av sommeren2016. Dette skal seesi sammenhengmed etableringav felles service/informasjonstorg
-funksjonerfor studenter.

iii.

UiTs ledelseskal i samarbeidmedstudenterog Norgesarktiskestudentsamskipnad
arbeidefor
å få til et tilstrekkeligantall boliger ogsåfor innreisendestudentmobilitet.

Det er fattet vedtaki styreti Norgesarktiskestudentsamskipnad
om at botidenfor masterstudenter
skal
begrensestil 2 år. Dermed blir det frigjort hybler i «bunnlinja». Det årlige behovetfor hybler til
internasjonalegrads- og utvekslingsstudenterer på ca. 400, mens det garanterteantallet hybler til
disposisjonfor internasjonalestudenterhar vært uforandretde siste årene(250). Med flere frigjorte
hybler samtferdigstilling av de nye studentboligblokkene
, ser den totale bosituasjonenbedreut fra og
med studiestarthøsten2016.En utfordring er at utvekslingsstudenter
som kommerfor ett semester(de
flesteer her i høstsemesteret)
leggerbeslagpå hybler hvoravmangeblir ståendetommei vårsemesteret.
Ui T er fortsatt i dialog med samskipnadenom det konkrete antallet hybler som kan reserveres
utenlandskestudenterfor 2016-17.

iv.

UiT skal vurdere boligtilbud for ansatte og gjesteforskere,herunder dimensjoneringog
forvaltning av egenboligmasseog muligheterfor alternativeløsninger.

UiT har i sak S 70/13 vedtattsalgav boliger for 60 mill ioner kronerfor å finansierebygg i egenregitil
forskning og undervisning.Det er i 2015 og 2016 gjennomførtsalg av særligborettslagsleiligheter
for
å nå det målet som er satt.Dette har medførtredusertemuligheterfor å kunnetilby overgangsboligtil
nye ansatte.I sak S 68/15 ble det gjort rede for handlingsromog alternative for utvikling av den
gjenstående
boligmassen.Basertpå vurderingenei saken,har universitetsdirektøren
arbeidetvideremed
å utredemulighetenefor utvikling av UiTs eiendomi Trymsveg,og den tilliggende eiendomme
n som
tilhører UiT . En foreløpig vurdering er at utvikling av UiTs boligtilbud vil væreknyttet til en mulig
utbyggingav deler av disseeiendommene.Universitetsdirektøren
vil leggefram en egensak for styret
om dette.

v.

UiT skal utarbeide en handlingsplan som sikrer et helhetlig og systematiskarbeid med å
forbedre gjennomføringenpå alle studienivå fram mot 2020 og vurdere å gi økonomiske
insentiverfor å fremmearbeidet.

Arbeidetmedgjennomføringog frafall er et faglig ledelsesansvar.
For å forankreprosessen
i denfaglige
linja, er ansvaretfor å utarbeide en handlingsplanlagt til Strategisk utdanningsutvalg(SUV) og
Forskningsstrategiskutvalg (FU). Rektor og dekanene vil videre ha det øverste ansvaret for
implementeringog oppfølgingav handlingsplanen.FU er alleredegodt i gangmed arbeidetrettet mot
ph.d.-utdanningene,detteomtalesnærmerei kapittel 5. Handlingsplanog tiltak rettet mot bachelor- og
masterutdanningene
skal behandlesav SUV høsten2016og vil bli omtalt nærmerei nesteårsmelding.

vi.

UiT skal gjennomføreen helhetlig vurdering av hvordan arbeidet med overvåking,analyse,
samordning og kvalitetssikring av karakterbruk skal drives og ledes på de ulike
institusjonsnivåene
i bådefaglig- og administrativlinje.

Kvalitetssikringog overvåkingav karakterbrukble valgt ut somet av hovedtemaene
i fjoråretsmelding,
blant annetsomfølge av at forskjeller i karaktersettinger utpektsomen av de storeutfordringenei UH-
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sektoren.I sammemeldingble det foreslåttat Strategiskutdanningsutvalg(SUV) skulle behandlesaken
og vurdereom arbeidetmedovervåkingog kvalitetssikringav karaktersettingvedUiT er hensiktsmessig
orientertmot målgruppene,og om arbeideter tilstrekkelig forankreti faglig ledelsepå de ulike nivåene.
SUV haddesakentil diskusjoni møte 23. februar2016, men har ikke gjort en helhetlig vurdering av
hvordandettearbeidetskal drives og ledes,jamfør fjoråretsstyringssignal. Dette må følgesvidere opp
høsten2016.Det må i denforbindelseogsåvurdereshvordanresultaterfra nasjonaledeleksamenerskal
følgesopp.

vii.

Alle fakulteteneskal innen utgangenav 2016 ha utarbeidetegnesystemog planer for ekstern
evalueringav studieprogrammene
i henholdtil kvalitetssystemets
krav.

I 2010 ble det bestemtat fakulteteneskulle utarbeidesystemog planer for eksternevalueringav sine
studieprogrami henhold til kvalitetssystemetskrav innen utgangenav 2011. Fjoråretsrapporterfra
fakultetene viste at over halvparten av fakultetene f ortsatt ikke hadde ferdigstilt dette arbeidet.
Styringssignalet ble derfor gitt på nytt i fjorårets melding. En gjennomgangav fakultetenes
tilbakemeldingtil åretsmelding,viser at alle fakulteter entenhar eller vil ha utarbeidetsystemog planer
for eksternevalueringinnenutgangenav 2016.Teametfølgesnærmereopp i kapittel 3.
viii.

Fakulteteneskal gjøre årlige analyserav publiseringsaktiviteten,og skal settei verk tiltak for
å økebådepubliseringsomfanget
og publiseringskvaliteten,herunderkonkrete tiltak for å øke
publiseringeni internasjonaltanerkjentetidsskrifter.

Hvert enkelt fakultet/enhethar egnerutiner for hvordande behandlerdatafra publiseringsaktiviteteni
analyse- og strategiarbeid
. Det utarbeidesoversikter/rapportersom behandles på ulike nivå, og som i
flere tilfeller leggesfram for fakultetsstyrene.Vedtak om oppfølging og tiltak skjer ved det enkelte
fakultet.

ix.

UiT skal på alle nivåer i organisasjonensette i verk tiltak som øker andelenOpen Accesspublisering, herunder både publisering i OA-publiseringskanalerog ved egenarkiveringi
Munin.

Sentrale tiltak for å øke andelen publisering Open Access har de senereår vært støtte gjennom
publiseringsfondetog Universitetsbiblioteketsindividuelle oppfølgingav forskeremedoppfordring om
å egenarkiveretidsskriftsartiklersomkan egenarkiveresmedåpentilgang. Med kun en marginaløkning
i bruk av publiseringsfondetog i andel gull OA, har UiT det siste året ikke oppnådd vekst i
egenarkivering(grønnOA) og samletandelOA-publisering.

Drivkraft i nord – strategiplan 2014-2020
I strategidokumentetDrivkraft i nord – strategi for UiT mot 2020 heter det at UiT Norgesarktiske
universiteter et breddeuniversitetsom skal bidra til kunnskapsbasert
utvikling regionalt,nasjonaltog
internasjonalt.Vi skal utnytte vår sentralebeliggenheti nordområdene,vår faglige breddeog kvalitet
og våretverrfaglige fortrinn til å møteframtidensutfordringer.
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Fra 1. januar2016 er Høgskoleni Harstad,Høgskoleni Narvik og UiT Norgesarktiskeuniversitetén
institusjon.Det nye universitetethar som mål å væreet nasjonaltledendebreddeuniversitet,samtidig
som rollen som profesjonsuniversitetskal styrkesog videreutvikles.Det fusjonerteuniversitetetskal
bidra til en kunnskapsbasertutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom forskning,
utdanningog formidling på høyt internasjonaltnivå. Bl ant UiTs særligefortrinn i møtetmedframtidige
1
utfordringerer faglig breddeog kvalitet, tverrfaglighetog sentral beliggenheti nordområdene.
Universitetsstyretbehandleti november2015sakom implementeringav strategiskplan (sakOS 22/15).
I till egg rapporteresdet på strategiens målsettingeri Årsrapport for UiT Norgesarktiske universitet
2015-2016, behandletav styreti mars2016(S 15/16). I dennemeldinga gjennomgåsikke områdersom
er beskreveti dissesakene.Strategiskplan ligger til grunn for all aktivitet veduniversitetet,og kapitlene
i meldinga er såledesen oppfølgingav strategien.Noen sentraleområdersom naturlig hørerinn under
strategimålog somikke omfattesav andrekapitler i meldingapresenteres
under:
Oppfølging av de gjennomgåendestrategiene
UiT har gjennomgående
strategierinnenfor kjerneaktiviteten;utdanning,forskningog formidling, og
innenfor organisasjonog arbeidsmiljø,med underliggendevirksomhetsmål
.
1) Engasjerende
og aktuelleutdanninger
UiT følger opp dette strategiskemålet gjennomstyrket innsatsrettet mot blant annetarbeidetmed å
rekruttere studenter, heve kvaliteten i utdanning og undervisning, studieprogramporteføljenog
studieprogramledelse
.
Rekruttering
UiT har de sisteårenefått stadigflere studiesøkere,
og i perioden2008-15 ble antalletstudentermerenn
fordoblet.En stor del av dennevekstenskyldesfusjonenemed HiTø i 2009 og HiF i 2013,men det er
ogsåen vesentligreell studentvekst.En sentralutfordring når det gjelder studentrekrutteringen
i årene
som kommer gjelder den demografiskeutviklingen i landsdelen.Befolkningsframskrivingerfra SSB
viser blant anneten reduksjoni antallet20-24-åringerpå 10-13% i løpet av den neste10-års perioden.
Mangeav utdanningeneved UiT vil kunnemerkedenneutviklingen i form av færreungestudiesøkere
fra landsdeleni årenesomkommer.
UiT har som mål å øke rekrutteringenav nye studenterbåderegionalt,nasjonaltog internasjonalt.For
å utvikle en sterkest mulig rekrutteringsbase
i årenesom kommerer det viktig å øke andelenstudenter
fra Sør-Norge og utlandet. Med en kampanjesom strekker seg over 2015-2017 gjennomførerUiT
ekstraordinære
rekrutteringstiltakrettet mot avgangselever
i Sør-Norge.Parallelt er det viktig å vurdere
innenfor hvilke regioner og alderssegmenti landsdelenUiT kan utvikle studietilbud og styrke sin
rekrutteringsposisjon.
Studieprogramporteføljen
UiTs studieprogramportefølje
har vært gjennomgåtti flere omgangermedden hensikt å redusereantall
program og samkjøre overlappende studietilbud. Å ha kontinuerlig oppmerksomhet på
studieprogramporteføljens
omfang og sammensetninger nødvendigfor å sikre at UiT tilbyr riktige

1

Måldokumentfor fusjonenmellom Høgskoleni Harstad,Høgskoleni Narvik og UiT Norgesarktiskeuniversitet(juni
2015).
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utdanninger av høy kvalitet, som er attraktive for studiesøkereog som tilfører samfunnet den
kompetansendet trenger.Til tross for at flere prosesserer gjennomført,har vi over tid opprettetflere
studieprogramennvi har lagt ned.Fusjonenemedde tidligere høgskolenei Tromsø,Finnmark,Harstad
og Narvik har ogsåmedførtveksti porteføljen.Våren2016 ble Strategiskutdanningsutvalg(SUV) gitt
i oppdragå gjennomgåporteføljenpå nytt. Målet er at alle grunnstudiersomutlysesgjennomSamordna
opptakskal værevurdertinnennovember2016, før styretfastsetter hvilke studieprogramsomskal lyses
ut for studieåret 2017/2018. Utvalgets vurderinger og forslag skal behandlesav dekaneneog
universitetsledelsen
i fellesskap,før de behandlesav universitetsstyret.
Meritteringssystemfor undervisning
Innføringenav et pedagogiskmeritteringssystem
ved UiT er et viktig og nødvendigvirkemiddel i den
helhetligesatsingenpå fremragendeutdannings- og undervisningskvalitet.En felles arbeidsgruppefor
UiT og NTNU har utarbeidetet forslagtil hvordanen slikt systemkan utformes.Arbeidsgruppasrapport
Innsatsfor kvalitet – forslag til et meritteringssystem
for undervisningvedNTNU og UiT ble ferdigstilt
i februar 2016 og skal leggesfram for UiTs styre i juni 2016. Rapportenhar vekket stor nasjonal
interesse
, og blant annet Norsk studentorganisasjon
har gitt full støtte til den foreslåtteordningeni
resolusjonvedtatti april 2016.Detteer en bekreftelsepå at behovetfor og utprøvingenav et pedagogisk
meritteringssystem
har støtteog legitimitet i sektoren.Det er derfor grunn til å tro at innføringenav et
slikt system ved UiT og NTNU kan være begynnelsen på et arbeid med å realisere en
meritteringsordningpå nasjonaltnivå. UiT tar sikte på å settei gangen forsøksordningsomskal gå over
en periodepå fem år og medoppstarti 2017.
Studieprogramledel
se
Å finne fram til godemodellerfor studieprogramledelse
er blant UiTs prioriterte satsningsområder
for
å skapefremragendeutdannings- og undervisningskvalitet.Et pågåendeprosjekt, som gjennomføresi
regi av Universitetsbiblioteketved RESULT, har så langt gjort et innledendearbeid med blant annet
kartleggingog vurdering av eksisterende
modellerfor studieprogramledelseved UiT. Universitetsstyret
skal i juni 2016 vurderevidereoppfølgingav prosjektetog utprøvingav ulike modeller.
2) Kreativitet og engasjement± innovasjonog formidling
To sentralevirkemidler innenfor dette strategiområdet de senereårene er Råd for samarbeidmed
arbeidslivet og ordningen med VRI professorII fra næringslivet.I begge tilfeller skal det i tiden
framovertas stilling til hvordanUiT ev. skal videreføresatsningene.
Råd for samarbeidmedarbeidslivet
EtterfusjonenmedHøgskoleni Finnmarkble detvedtattopprettetet Rådfor samarbeidmedarbeidslivet
(RSA) medfunksjonstidfor perioden2014-2015(sakS 73/13)2. Etableringenav RSA kom somen
oppfølging av St.meld.nr.44(2008-2009) Utdanningslinja, som la til grunn at et styrket samarbeid
mellom utdanningog arbeidslivvil bidra til å nå et overordnetmål om økt kvalitet i utdanningene.
Ved UiT har RSA hatt 10 eksternemedlemmerfra offentlig og privat virksomhet.Fra UiT har rektor,
universitetsdirektørog en representantfra studentparlamentetvært faste medlemmer.I tillegg har
dekaneneblitt invitert til møtenei rådet.RSA har i løpet av sin virketid gjennomførten handlingsplan
på syv møter.Blant temaenesomhar værtdrøfteter arbeidslivetskompetansebehov,
denvoksnestudent,
teknologiog fleksibilisering,kompetanseutvikling,forskningog innovasjonog rekrutteringog karriere.

2

RSA 2014-2015: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=450421&p_dimension_id=178338
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Som resultatav arbeidethar RSA gitt UiT rundt 50 anbefalinger,og disseer oppsummertsom RSAs
prinsipperfor samarbeidmed arbeidslivet.Innspillenekan betraktessom eksterneråd når det gjelder
samarbeidmellom universitetetog landsdelensarbeids- og næringsliv:
UiT bør ta hensyntil arbeids- og næringslivetskompetansebehov
i utvikling og tilretteleggingav
utdanning.
UiT bør videreutvikle arenaerfor kunnskapsdelingog tverrfaglig samarbeidmed arbeids- og
næringsliv.
Ui T bør vektleggeinnovasjonog kreativeprosesseri utdanningene.
UiT bør leggetil rette for økt faglig og karriererelatertsamarbeidmellom studenterog arbeids- og
næringsliv.
UiT bør økebrukenav praksisbasertlæring for å hevekvalitetenpå utdanningene.
UiT bør styrke etter- og videreutdanning,og sikre tilbud som er forutsigbareog tilgjengelige.
UiT bør se utviklingen av sin virksomheti sammenheng
medutdanningssystemet
i sin helhet.
UiT bør videreutviklemodellerfor fleksibel læring.
RSA har bidratt positivt til å sette samarbeidmed arbeidslivet tydeligere på UiTs dagsorden.
Tilbakemeldingerog erfaringerfra RSA-periodenviser at det er verdifullt med formelle møteplasser
mellom arbeidslivetog UiT for strategiskediskusjonerpå tversav bransjerog fagmiljøer.HvordanUiT
skal følge opp RSA-arbeidetvidereer til vurderinghosuniversitetsdirektøren.
Tabell 1.1 Oversikt over «VRI Professor II fra næringsliv» 2012-2015
Budsjettår Fagperson

Bedrift

FagmiljøUiT

2012

JohnEirikPaulsen

EniNorgeAS

Uvett

2012

ToreSeternes

AyandaGroupAS

NFH,BFE-fak

2012

ØysteinRekdal

Lytix BiopharmaAS

IMB, Helsefak

2012

Arne Munch-Ellingsen

TelenorASA

IFI,NT-fak

2013

Ole AndersNøst

AkvaplanNivaAS

IFT,NT-fak

2013

YngveHalsNyheim

DIPSASA

IFI,NT-fak

2013

Anita Evenset

AkvaplanNivaAS

AMB,BFE-fak

2013

JørgenB. Lødemel

Nordic PharmaInc. AS

NFH,BFE-fak

2013

ØysteinRekdal

Lytix BiopharmaAS

IMB, Helsefak

2014

RandiKarlsen

BrødreneKarlsenAS

NFH,BFE-fak

2014

Kim DanielArthur

SuperplusAS

IFI,NT-fak

2014

JørgenB. Lødemel

Nordic PharmaInc. AS

NFH,BFE-fak

2014

SalveDahle

AkvaplanNivaAS

AMB,BFE-fak

2014

ØstenMortvedt

ØstenAS

IIS,NT-fak

2014

Mikal Nerberg

LyngenguideMikal Nerberg

IH, Fifak

2015

Kjell Skog

Byggmesteren TromsøAS

IG,NT-fak

2015

Jens-Petter Jøstensen

Tromsø fiskeindustriAS

AMB,BFE

2015

RandiKarlsen

Brødr. KarlsenAS

NFH,BFE

2015

StigNæshHenriksen

Lufttransport AS

IIS,NT-fak

2015

ThomasLarsen

Hurtigruten ASA

HHT,BFE

2015

TorstenAslaksen

NordlyssenteretAS

IFT,NT-fak

2015

FrodeM. Nilsen

LeonardNilsen& SønnerAS

IG,NT-fak
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«VRI ProfessorII fra næringsliv»
Virkemiddel for regionalinnovasjon(VRI) er Forskningsrådets
særligesatsingpå innovasjongjennom
samhandling.VRI skal utvikle kunnskapom og evne til samhandlings
- og innovasjonsprosesser
i
regionene, og fremmeforskningsbasertinnovasjoni norsk nærings- og arbeidsliv.Fylkeskommunene
er strategisksamarbeidspartner
for VRI. I 2012 begyntesamarbeid
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innen blant annetundervisningog forsknings- og innovasjonsprosjekter
i UiTs fagmiljøer.Hittil har 22
3
kandidater fra næringslivethatt IIer-stilli nger i UiTs fagmiljøer , og seksnye er under tilsetting våren
2016. Ordningener inne i sitt sisteår og vil sannsynligviserstattesav et nytt virkemiddel for regional
innovasjon.
Oppfølging av de tematiske satsningene
Drivkraft i nord er den første strategiskeplanenfor UiT som inneholdertematiskesatsningsområder.
Strategienhar fem tematiske satsningermed til sammentyve underliggendekulepunkter. Det er
oppnevntansvarligfakultet og opprettetarbeidsgrupperfor hvert av satsningsområdene.
Implementeringenav strategienog de tematiskesatsningene
skjer i all hovedsakpå det enkeltefakultet,
I tillegg er det igangsatttiltak for å støtteområdenepå tvers av etablertefakultetsstrukturer.I 2015 ble
arbeidsgruppeneunder hvert satsningsområdebedt om å identifisere tre relevanteprosjekter med
deltakelsefra minst tre fakultet i hvert prosjekt.13 prosjekterble deretterevaluertav et internasjonalt
panel,som vurdertefire av prosjektenesom klart bedreenn de øvrige. Følgendeprosjekterble tildelt
støttefra og med2016 til og med2020:
1. MarVal: From unexploitedmarine biomassto high value products(BFE-fak, NT-fak, Helsefak,
HSL-fak)
2. Centrefor AdvancedNanoscopyto Decode Sub-cellular Biological Systems(Helsefak,NT-fak,
BFE-fak)
3. Arctic OceanTechnologyand Law of the SeaResearch(NT-fak, BFE-fak, Jurfak)
4. Personalizedmedicinefor public health(Helsefak,NT-fak, IRS-fak)
Til sammenomfatter prosjektstøtten15 ph.d.-stillinger og 900 000 kroner per år. Det er foreløpig for
tidlig å rapporterefra prosjektene.
Våren 2016 ble det lyst ut nye midler til prosjekterunder de tematiskesatsningsområdene.
Det er
kommet inn 14 søknadersom fordeler seg på alle UiTs fem tematiskeområder. Tildeling vil skje i
september/oktober
2016.

Universitetsstyretsvedtak med årets styringssignaler

1.

Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding2015 og Nøkkeltall 2015 til
orientering. Videre slutteruniversitetsstyretsegtil følgendestyringssignaler:
I.

II.
3

UiT skal utarbeideet rammeverkmed karrierefremmendevirkemidler for alle faser i
karrierentil faglig ansatte.
UiT skal på alle nivå i organisasjonen
arbeidefor å fremmeinnovasjoni utdanningene.

Enkeltekandidaterhar hatt to perioder.
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III.

UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene
for
studieprogrammene
kan evalueresog kvalitetssikres,herunderom det er behovfor bruk
av sakkyndige.Strategiskutdanningsutvalgbesom å behandlesakenhøsten2016.

IV.

Fakulteteneskal innenopptaktil studieåret2017/2018ha utarbeidetfelles studieplaner
for like studieprogram.Fakulteteneskal også vurdere ulik profilering innen like
studieprogramved studiestedene.

V.

Fjoråretsstyringssignalom at hvert studieprogramskal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikredeutvekslingstilbudstår ved like for de enhetenesom ikke har oppfylt
målet. I tillegg skal hvert studieprogrami løpetav 2016ha minst én utvekslingsavtale
med navngitteemnersom er utredetog godkjentav studieprogramstyret.
Emneneskal
som generellregel værede enestevalgbareemneneinnenen gitt avtale.

VI.

Digital eksamenskal være den ordinæremåtenå avvikle eksamenpå ved UiT. Nye
rutiner må implementeresi eksamensarbeidet,
og prosjektetdigital eksamenmå styrkes
gjennomen tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjonved fakultet og
institutt.

VII.

Strategisk utdanningsutvalgbes vurdere å prioritere søknader som fokuserer på
alternativevurderingsformerfor nesteårstildeling av såkorn- og utviklingsmidlerunder
Programfor undervisningskvalitet.

VIII.

UiT skal i løpet av høsten2016 etablereen tiltaksplanfor å øke gjennomføringsgraden
på ph.d.-studiet.Tiltakeneskal væreimplementertved fakultetenesenesthøsten2017.

IX.

For å øke finansieringenav forskning gjennomEUs rammeprogramskal UiT etablere
et settinterneprogramsombådeskal byggekompetanseog motiverevåreforskeretil å
søkeog lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.

X.

UiT skal utarbeideen helhetlig publiseringspolitikksom bidrar til å fremme karriere,
skapefagmiljøermedinternasjonalgjennomslagskraftog videreutvikleUiTs arbeidfor
åpentilgang til vitenskapeligeresultater.

XI.

UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanseog analysegrunnlaginnenfor
bibliometri somkan styrkeden faglige virksomheten.

XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværendestrategiperiodeha knyttet noe av sin
studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin
studentutvekslingtil partnerinstitusjonerder UiT har formelt forskningssamarbeid.

XIII.

Fakultetersomhar fagmiljø og studieprogrammedlav mobilitet, besvurderesamarbeid
medinstitusjonerder UiT har lang samarbeidserfaring.

XIV.

UiT skal etableretilfredsstillenderapporteringsrutinerfor forsker- og ansattmobilitet.

XV.

XVI.

UiT skal høsten2016 etablereen overordnetpolicy for forvaltning av forskningsdata.
Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av
forskningsdata.
Innen2020skal UiT ha etablerttjenesterfor lagring av alle typer forskningsdata.
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2. AKTUELLE EKSTERNE FØRINGER,
STYRINGSDOKUMENTER OG EVALUERINGER
I kapitlet gjøres det rede for aktuelle føringer, styringsdokumenterog nasjonaleevalueringereller
endringersomhar kommetgjennomsisteår, og somhar betydningfor forskningog utdanningved UiT.
Noen nye føringer, kommendestyringsdokumenterog pågåendeprosjekter i regi av Kunnskapsdepartementet
og NOKUT knyttet til utdanningsvirksomheten,
omtalesi sin helheti kapittel 3.

Kommende stortingsmelding om kvalitet i høyereutdanning
Nåværenderegjering har rettetstor oppmerksomhetmot kvalitetshevingi høyereutdanning.I Meld. St.
18 (2014-2015) Konsentrasjonfor kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren
(Strukturmeldingen)
, pekes det på flere utfordringer ved norske universiteter og høgskoler.
Strukturmeldingenskal nå følges opp av en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
(Kvalitetsmeldingen)
, som skal legges fram for Stortinget våren 2017. K valitetsmeldingenskal
omhandle tiltak og virkemidler for å styrke utdanningskvaliteten og gi studenteneet høyere
læringsutbytte.Ambisjonen er å bidra til å skapeen felles forståelseav hva som kjennetegnergod
utdanningskvalitetog stimuleretil utvikling av en sterkerekvalitetskulturog tydeligereledelsei høyere
utdanning.For at Kvalitetsmeldingenskal bidratil å skapeenslik felles kvalitetsforståelse
er alle høyere
utdanningsinstitusjoner
invitert til å gi innspill til meldinga innen 1. juli 2016. UiTs innspill er under
utarbeidelseog skal godkjennesav styreti juni før de oversendesKunnskapsdepartementet.

Akademisk dugnad for flyktninger
Høsten2015ble det tatt et nasjonaltinitiativ, koordinertav Universitets- og høgskolerådet(UHR), om
å gjennomføreen akademiskdugnadfor flyktninger. Universitetsstyretba UiT vurderehvordanvi kan
bidra med utdanningog kompetansebåde til flyktningene og myndigheter,og legge til rette for at
flyktninger så godt det lar seggjøre kan komplettereeller sluttføresineutdanninger.
UiT startet sin akademiskedugnadkort tid etter at UHR gikk ut med oppfordringenom å delta i
prosjektet.Førårsskiftetsendterektor brevtil enhetenemedoppfordringom å bidra.Det ble lagetplaner
for våren2016,og alle asylmottaki Tromsog Finnmarkble kontaktetmedspørsmålom antall beboere
medhøyereutdanningeller avbrutthøyereutdanningmedtankepå å tilby deminformasjonom høyere
utdanningi Norge,opptakskravog UiT sine studietilbud.Så langt i 2016 har UiT besøktalle ordinære
asylmottak i Troms og Finnmark med informasjon om det norske høyere utdanningssystemet,
studiemuligheterog opptakskrav.Det vært avholdt arrangementer, det planleggesnorskkurs og
utvidelseav eksisterendekapasitet.Ei arbeidsgruppeer opprettetfor å utarbeideen mal og veiledning
for praksisog hospitering ved UiT. Det er ogsåopprettetei gruppesom skal vurderemulighetenfor å
ta opp asylsøkeresomalleredehar høyereutdanning eller avbrutt høyereutdanning.
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Ny publiseringsindikator
I 2013 ble det gjennomført en evaluering av den norske publiseringsindikatoren på oppdrag fra
Universitets- og høgskolerådet(UHR).4 Evalueringenfant blant annetat indikatorenikke balanserer
godt nok mellom fagområdenesom mål på vitenskapeligproduktivitet. Dette er et problem fordi
indikatorenbrukestil å omfordele forskningsmidlermellom institusjonermedulike fagprofiler.
Som oppfølgingav evalueringenforeslo Det nasjonalepubliseringsutvalgetunderUHR en løsningfor
beregningav publiseringspoengpå institusjonsnivåsom gir bedrebalansemellom fagene.Løsningen
ble lanserti statsbudsjettetfor 2016, og vil bli innført i budsjettfordelingenfor 2017 på grunnlagav
resultaterfra vitenskapeligpubliseringi 2015. Ny metodefor beregningskal ikke føre til endringeri
rapporteringentil institusjonene.
Den nye beregningsmetoden
er knyttet til institusjonenesforfatterandeleri publikasjonersom mer enn
én institusjon medvirker til. I dagenssystemhar publikasjonspoenget
hittil vært multiplisert med en
brøk som svarertil summenav institusjonenesforfatterandeler,dividert på totalt antall forfatterandeler
i publikasjonen.Heretter skal institusjonenspubliseringspoengmultipliseres med kvadratrotenav
sammebrøk. Denneløsningendempervirkningenav brøkdelingenog skal øke uttellingennoe for hver
av samarbeidspartnerne,
meninstitusjonenemå fortsattdeleuttellingenmellom seg.
Endringeninnebæreri tillegg at institusjonenespublikasjonspoeng
blir multiplisert meden faktor på 1,3
for internasjonaltsamarbeid.For publikasjonermedtilknytning til kun én institusjon,brukesbarepoeng
for nivå og publikasjonsform.
Kunnskapsdepartementet
oppgir at ny beregningsmetode
vil ha følgendekonsekvenser:
- En mer fagnøytralpubliseringsindikator
- Økt stimulanstil samarbeidom vitenskapeligpubliseringnasjonaltog internasjonalt
- En fortsattmotvirkning av et mulig ønskeom å føre opp flere forfattereennrimelig i en publikasjon
- Størrevanskeligheterenntidligere medå brukeindikatorenpå individnivå
For UiT medførerden nye beregningsmetoden
for publiseringsindikat
oren at uttelling for publisering
målt i publikasjonspoenger langt vanskeligereå beregneog får størrevariasjoner, avhengigav antall
forfatterandeleri en publikasjon, samforfatterskapmedandreinstitusjonerog internasjonaltsamarbeid.
Endringen medfører at UiTs ordning for FoU-termin høsten 2016 må revideres med hensyn til
publiseringskravetsom i dagensordning er angitt i publikasjonspoeng.I tillegg må hver enhetsom
leggerpublikasjonspoeng
til grunn for beregningav tilskudd til forskereog/eller forskningsmiljøse på
hvordandennye beregningsmåten
slår ut og om publikasjonspoeng
fortsatter et hensiktsmessig
mål for
disseordningene.

Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer
I NIFUs rapport Virkemiddelappa
ratet for kommersialiseringav forskning – status og utfordringer
5
(NIFU-rapport 18/2015) presenteresresultater fra en evaluering av virkemiddelapparatetfor
kommersialiseringav offentlig finansiertforskning.Formåletmed evalueringenvar å vurderehvordan
virkemiddelapparatet for kommersialisering er organisert og finansiert i universitets- og
høgskolesektoren
. Videre er det sett på om intensjonenei endringenei Universitets- og høgskoleloven
og Arbeidstakeroppfinnelsesloven
som ble gjennomførti 2003, har blitt oppfylt og hvilke resultater
4
5

Evalueringaf den norskepubliceringsindikator(Aagardm.fl. 2014).
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/297128
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dettehar ført til. Rapportenshovedkonklusjonerer at intensjonenei lovendringenei varierendegrader
blitt oppfylt. Kommersialiseringer satt tydeligerepå dagsordeni fagmiljøeneog det har skjedd store
endringer i organiseringenog finansieringenav kommersialiseringsaktiviteter,
men det er fortsatt rom
for betydeligeforbedringer.FORNY2020-programmetfår en sværtpositiv vurdering,og TTO-systemet
syneså ha oppnådden stor gradav profesjonalitet.
I forbindelse med det videre arbeidet med utvikling av virkemiddelapparatet ba
Kunnskapsdepartementet
om høringsinnspillfra UH-institusjonene.Rapportenvar ute på høring på
nyåret 2016. UH-institusjoneneble bedt om å gi en vurdering av rammebetingelserfor arbeidetmed
innovasjon og kommersialiseringmed særlig vekt på å definere flaskehalser. UiT spilte i sin
høringsuttale
lse (2016/298)inn fire forhold: 1) problemetmed at kommersialiseringsarbeidet
må lyses
ut på anbud,2) mangel på incentiver for forskere til å drive med kommersialisering,3) manglende
kobling mellom kommersialiseringog entreprenørskapsutdanning
og 4) finansieringsgradog ±
innretningfor kommersialisering,herundermanglendefleksibilitet knyttet til fylkesgrenser.
NIFU-rapportenpeker på at deter et stortuutløstpotensialefor merinnovasjonvednorskeuniversiteter.
For å bygge en innovasjonskulturi hele organisasjonen,har Forskningsrådetnylig etablert en egen
prøveordning(FORNY StudENT) som skal bidra til at flere gründereog nye suksessbedrifter
baseres
på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til
entreprenørskap
blant studenteneog synliggjøreat egneideer og gründerskaper en mulig karrierevei.
UiT har nylig etablert et kurs-/emnetilbud for ph.d.-studenterinnen entreprenørskapi High North
Academy,og har fra før et egetmastertilbudinnen BusinessCreationand Entrepreneurship
ved BFEfak. Et aktuelt spørsmåler hvordanUiT kan byggeen endasterkereinnovasjonskulturved blant annet
å satsepå studententreprenørskap.

Polarforsking – Verden, EU, Norge og UiT
NIFU levertei desember2015 rapportenNorsk polarforskning± forskning på Svalbard(NIFU-rapport
2015:37).6 Rapportenviser at omfangetav Norsk polarforskningmålt i kroner var på nok 1.8 milliarder
i 2014,opp fra 1.36 mrd. kroner i 2010.En økning som ligger 6 % over all annennorsk FoU-innsats.
Dette utgjør 950 årsverk, hvoravUiT er denklart størsteaktørenmed130 årsverki 2014.UiTs ledende
rolle gjenspeilesogsåi UiTs bidrag til den vitenskapeligepubliseringeninnen norsk polarforskning.
Deretter følger UiB, UiO, Norsk Polarinstituttog UNIS. Av dette utgjorde prosjektbevilgningenfra
Forskningsrådet340 mill ioner kr, altsåer det grunntil å antaat kun 19 % av de totalt 1.8 milliarder var
konkurranseutsatte
midler. Utenlandskekilder bidro samletsetttil ca. seksprosentav finansieringenav
den totalepolarforskningsaktiviteten,
hvorav midler fra EU-kommisjonenutgjordeca. 50 % av dette.
Når det gjelderveksteni antall publikasjonerinnenpolarforskingi perioden2005-2014,såligger denne
marginalt (53 vs. 51 %) over den gjennomsnittligeveksteni kunnskapsproduksjonen
globalt. Som
forskningsutførendeinstitusjon stod UiT bak 565 av de totalt 2 340 vitenskapeligepublikasjonen
ei
perioden2010-14.
Vitenskapeliginnflytelse
Nederlandog Sveits er de landenesom i løpet av perioden 2010-13 oppnåddestørst vitenskapelig
innflytelse, målt etterantall siteringer, meden indekspå henholdsvis175 og 164, dvs. 75 og 64 % over
verdensgjennomsnittet.
Av de store landene innen polarforskning er det imidlertid Storbritannia,

6

https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/2374421
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Frankrikeog USA som har høyestsiteringsindeks(131-137). Siteringsindeksen
for Norge er på 113 %
i sammetidsintervall, noe som rangereross som nummer 12. Når det gjelder fagområderså har
siteringsindeksenstegetnoefor biologi (119) og geovitenskap(116), fra henholdsvis112 og 109. Dette
gjelderfor sammenlikningenav tidsintervallene2005-09 og 201-13. Mensdenfor de betrakteligmindre
fagenebiomedisinog teknologi har sunkettil underverdensgjennomsnittet
(100). Når det gjelder UiTs
siteringsindeksfor polarforskning(2010-13), så er den på 107. Dette rangereross på fjerdeplass,der
UiO ligger øverstmed en indeks på 127. Når det gjelder omfangetinternasjonaltsamforfatterskapså
sier NIFU rapportenikke noeom dettepå institusjonsnivå.Antallet samarbeidsartikler
per år har variert
mellom 20 og 30 i perioden2005 til 2011,mensdet økte til mellom 30 og 40 i perioden2012 til 2014.
Flest artikler involverer samarbeidmed amerikanskeog britiske forskere,nivået for beggeland på ca
20 % av den samledevolumet av publikasjoner.For Norge har det vært en målsetningå forbedre
samarbeidetmed Russlandi nordområdene.Sampublikasjonmed russiskeforskerehar økt fra 5,5 %
(2009-11) til 7,9 % (2012-14). Internasjonaltsamforfatterskap gir høyere siteringshyppighetenn
publikasjonersombareer forfattet av forskerefra ett enkeltland.Detteer et genereltfenomensomogså
gjelder for polarforskning.Siteringshyppighetentil artikler innen polarforskningmed mononasjonalt
forfatterskapligger underverdensgjennomsnittet.
For nasjonaltsamforfatterskaper frekvensenfor UiTs forskerehøyestfor NP (19 %), UNIS (17 %),
øvrig instituttsektor (10 %), NINA (7 %). Videre, AkvaplanNiva inngåri kategoriennæringsliv(10 %).
Til sammenlikninger tallenefor UiO er som følger: NP (13 %), UNIS (15 %), øvrig instituttsektor(20
%), NINA (2 %), næringsliv(7 %).
Analysen viser videre at artikler som norske forskere sampublisertemed franske og nederlandske
forskereoppnårhøyestsiteringshyppighet(siteringsindeks204 og 203).Lavestsiteringshyppighet(143)
blant de største norske samarbeidsnasjonene
oppnådde artiklene som involverte norsk-russisk
samarbeid,menogsådissevar betydeligover verdensgjennomsnittet.
April 2016 presterteEUs høyrepresentant
(minister) for utenrikssakerog sikkerhetspolitikk(Federica
Mogherini) sammenmedfiskerikommissæren
(KarmenuVella) dokumentet Joint communicationto the
EropeanParliamnetand the Council – An integratedEuropeanUnion policy for the Arctic. Verdt å
merkeseger at Kommisjonen, som en oppfølger,vil etablereet temporærtEuropeanArctic stakeholder
forum med mål å identifiserekey investmentand researchpriorities for regionaleEU midler. Denne
prosessen
vil væreåpenfor deltakelseogsåfor Norge,Islandog Grønland.Dermedligger detmuligheter
her for UiT til å påvirkeprioriteringene.Dettearbeidetvil bli koordinertav K ommisjonen,og sluttføres
innen utgangenav 2017. Som en del av oppfølgingenav initiativet vil det etter 2017 bli arrangerten
årlig Arctic stakeholderkonferansei regionenmed mål å strengthencollaboration and networking
betweenstakeholdersto improvecapacity building, international project developmentand awareness
of financing sources. Kommisjonenfinansierer og fasiliterer initiativet. For Svalbards del presiserer
Kommisjonenat den vil opprettholdestøtten til SvalbardIntegratedArctic Earth ObservingSystem
(SIOS7), hvor Forskningsråde
t har ledet PreparotoryPhase(2011-14). Her var UiT en av 17 partnere.
EU kommisjonenesfornyedepolicy for Arktis kan representere
en betydeligmulighetfor UiT til å øve
innflytelse, først og fremst ved å se til at vi får med forskere i det temporæreorganet European
stakeholderforum, samt sørgefor at det signaliseresovenfor Kommisjonenat Tromsøog UiT er et
aktuell arrangørav den tiltenkte årlige Arctic stakeholderkonferanse.
Publikasjonerinnen polarforskningener vist å ha lav siteringsindeksder UiT er utførendeuniversitet.
Årsakener imidlertid ikke kjent. For å økeden samfunnsmessige
betydningenav forskningenbør dette
paradoksetundersøkesnærmerei samarbeidmedde aktuellemiljøene.
7

SIOS er en såkaltE infrastrukturpå ESFRI roadmap.

Side151

Produktivitetskommisjonen – UHR sektoren spesielt
Produktivitetskommisjonen la frem sin andre rapport8 torsdag11. februar 2016. Dennesier at Norge
ståroverfor et skifte fra ressursøkonomi
til kunnskapsøkonomi.
For å håndteredenneomstillingentilrås
en målrettet opprustningav norsk utdanning,forskning og innovasjon. Kommisjonenforutsetterat
insentiverfor økt kvalitet i forskning og utdanningvil værede viktigste virkemidlenefor å håndtere
denneomstillingen.
Kommisjonen tolker lav effektivitet og svak gjennomføring i det norske utdanningssystemetog
manglendeinnovasjoni næringslivetdelvis som et resultatav den rådenderessursøkonomien.
Denne
gir svakere forutsetningerfor framtidig vekst enn vi burde hatt. Den viktigste forutsetningenfor
produktivitet er kunnskapsnivåeti befolkningenog framtidensnæringervil i stadigøkendegrad være
kunnskapsbaserte.
Kunnskap gir grunnlag for innovasjon i bedrifter og virksomheter med bedre
organisering, teknologi og produkter og tjenester. Innovasjon må utnytte internasjonal
teknologiutviklingog krever kompetansepå internasjonaltnivå.
Kommisjonen ønsker en bedre finansiering av teknologifagene
, og foreslår å heve studiekategori
finansieringen. Dette vil kunne føre til at institusjonenei større grad satser på studieplasserinnen
teknologifagkontra de «billige» humsam-fagene.
Produktivitetskommisjonen
beskrivergrunnforskningsom middel til å fremmeøkonomiensevnetil å
skapeog lære av innovasjonerpå den globale teknologifronten.K ommisjonenspåpeker behovetfor
langsiktighet, og for styrking av åpne konkurransearenaer
og en nedtoning av forskning rettet mot
samfunnsutfordringene
.
Kommisjonenmener at Norge har et forskningssystemmed tung politisk styring i retning av brede
samfunnsmessige
mål, og at vi i liten gradklarer å flytte ressurserfra dårligetil godeforskningsmiljøer.
Kvalitetskravenei forskningmå økesved at finansieringssystemet
for universiteterog høyskoleri større
grad gir institusjoneneinsentivertil å produsereforskning av høy vitenskapeligkvalitet. For å øke den
vitenskapeligepubliseringskvalitetenfremheverkommisjonenen modell med fagfellevurderingetter
britisk modell (panelbasertmodell). Den panelbasertemodellenble innført i Storbritanniafor første
gangi 1986og evalueringerer gjentatti 1992,1996,2001og 2008.Mer enn90 % av basisbevilgningene
til de britiske universiteteneble fordelt basertpå denneresultatbaserte
modellen.
Målsetningener økt kvalitet gjennomøkt konkurranseom finansieringav prosjekter.Det er derforgrunn
til å anta at enkelte, mindre utviklede fagmiljøer vil erfare at den økte konkurransenvil virke
begrensende
på mulighet for eksternfinansiering.Det bør vurderesen særskiltpolicy for hvordan vi
skal styrke forskningsgrupperinnunder UiTs tematiskesatsingersom ikke når opp i konkurransenom
eksternemidler.

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personalei UH -sektoren
9
UHR nedsatt
e enarbeidsgruppe
i 2014somhaddesommandatå formulereetinspirasjonsnotatom karriere
og mobilitet for forskere. Notatets målsetning er å inspirere institusjonene,samt oppfordre
myndigheter,finansieringsorganer
og organisasjoner
i arbeidslivettil systematiskog helhetliginnsatspå
området.Motivasjonenhar vært erkjennelsenav den økte konkurranse
n om talenter, i en verdender

8

Ved et vendepunkt:Fra ressursøkonomi
til kunnskapsøkonomi
² Produktivitetskommisjonens
andrerapport

9
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behovetfor kunnskapsbaserte
bærekraftigeløsningerpå samfunnsutfordringene
etterspørresi økende
grad.Å tilby akademiskemiljø der forskerekan byggeviderepå sin karrierevil derfor væreavgjørende
for UiTs evne til rekruttering av talentfulleforskereinternasjonalt.
Arbeidsgruppenhar med dette som utgangspunkt utarbeidet forslag til helhetlig rammeverk for
karrierepolitikk, og gir forslag til konkretetiltak for ulike faser i karrierenfor vitenskapeligansatte.
Vitenskapeligeansatteskarriereløper delt inn i 4 faser: I. Organisertdoktorgrads-utdanning;II. På
kvalifiseringsnivå:Postdoktorer,eksterntfinansierteforskere, personeri innstegsstillinger,åremålseller prosjektbaserte
stillinger, universitets- og høgskolelektorer;III. Fastansatte:Førsteamanuenser
og
professorer,førstelektorerog dosenter.IV. Internasjonaltledendeprofessorer.Detteer i henholdtil EUs
tilsvarendeinndelingav karrierefase
r10,11.
Noen viktige tiltak fra notatet
Nødvendig med en bedre koordinering av de ulike tiltak, ordninger og verktøy i et helhetlig
rammeverk.Rekrutterings- og mobilitetsstrategier,likestillingstiltak, lønnspolitikk,osv. må sesi
sammenheng
og settesinn i en helhetligkarrierepolitikk.
Karrierepolitikken må eies av ledelsenpå institusjonsnivåog forvaltes av HR/personal
- og
forskningsavdeling,
fakulteterog enhetenei samarbeid.
Den enkeltevitenskapeligansattemå ogsåta ansvarfor sin egenkarriereutvikling.
Karrierepolitikkfor alle:
o God karrierepolitikkskal bidra til å utvikle og styrkeflere fremragendefagmiljøer,og
skal værefor alle; ogsåde somikke lykkeså nå internasjonaltledendenivå.
o Karrierepolitikkskal gjeldefor alle de fire fasenei karriereløpet
Ulike karrieretiltakog perspektiverpå ulike nivåer:
o Karrierepolitikkfor alle oppgavene:undervisning,forskningog innovasjon
o Mobilitet og internasjonalisering
somkarrierefremmende
instrument
o Ledelsesomhelt sentraltelementi karriereutviklingen
Arbeidsgruppenforeslårfor øvrig:
o Karrierepolitikkenbør innarbeidespå tversi organisasjonen;
toppledelse,enhetsledelse,
forskergruppeledelse,
og på tversav administrativefagavdelinger
.
o Bruke/utviklekonkretekarriereplanerog tilby dettetil alle.
o Styrkefokusetpå karriereløputenforUH-institusjonenefor de i faseI og II .
o Bedrehåndteringav midlertidighet,ansetteflere i faseII på eksternemidler.
o Styrkeoppfølgingenav postdoktorerog de eksterntfinansierte forskere.Rammerfor og
forventningertil postdoktorordningen
må bli tydeligere.
o Strategiskbruk av innstegsstillingene
for å rekruttereinternasjonaletalent.
o Strategiskbruk av ordningene
medopprykk og forskningstermin
o Gjennomgåegenrekrutteringsstrategi
og serekrutteringog karriereutviklingi
sammenheng
o Vurderesærskiltetiltak for rekrutteringav toppforskere,bl.a. mht. lønn og andre
betingelser,ansettelsesprosesser,
dualcareers,mm.

10 A ReinforcedEuropeanResearchAreaPartnershipfor

Excellenceand Growth

11 Forskningsbarometeret
2014
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Styringssignaler
I.

II.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmendevirkemidler for alle faser i
karrierentil faglig ansatte.
UiT skal på alle nivå i organisasjonen
arbeidefor å fremmeinnovasjoni utdanningene.
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3. KONTINUERLIG OPPFØLGING AV KVALITETEN I
STUDIEPROGRAMMENE
Ivaretakelseav at alle krav til studieprogrammene
ved UiT er oppfylt til enhvertid, kreveren
studieprogramledelsemedkontinuerlig fokus på kvalitetssikringog ± utvikling.
En klar og gjennomtenktarbeidsdelingmellom faglig - og administrativlinje må ligge til grunn
for denvidereoppfølgingenav kvalitetsarbeidetved UiT .
Interneog eksternekvalitetsundersøkelser
bør koplestettereog supplerehverandre
, slik at
resultatenekan sesi sammenheng
ved UiT og utnytteskonstruktivt, planmessigog systematisk
.
Arbeidetmedfelles studieplanerfor like studieprogram ved UiT må prioriteresav fakultetene.
Målet om kvalitetssikredeutvekslingstilbudi alle studieprogramved UiT er ikke nådd.UiT må
utnytte og bedresikre i nternasjonaliseringens
potensialfor kvalitetshevingav
studieprogrammene
.
Bakgrunn
Den faglige kvaliteten i studieprogrammene
, og at de til enhvertid er i samsvarmed gjeldendekrav,
strategiskemålsettinger og samfunnetsbehov, må følges opp kontinuerlig - ikke bare når nye
studieprogramopprettes.I dettekapitlet gjennomgåsnoeninterneprosesserog arbeidsfeltmed formål
å bidra til videreutvikling og oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene.
I tillegg gis en oversikt
over aktuelleprosjekteri regi av departementet
og NOKUT som nettoppundersøkerom institusjonene
har et kontinuerligkvalitetsfokus,og hvordanutdanningsvirksomheten
ellersforvaltesi henholdtil våre
akkrediteringsfullmaktersomuniversitet.
Universitetet bør fremover ha fokus på å utnytte mer konstruktivt disse eksterneprosjekteneog
resultatenefra disse, nærmerebestemtå kople dette til eget kvalitetsarbeidpå en systematiskog
planmessigmåte. Resultatenefra flere eksterneprosjekterkansupplere, og i noengraderstatte,resultater
fra egeninitierte undersøkelser.Studiebarometeret,NOKUT-tilsyn, evalueringerav læringsutbytte
beskrivelserog nasjonaledeleksamenerer eksemplerpå slike eksterneprosjektersom bådekan og bør
verdsettesog sesi sammenheng
medegeninitierteundersøkelser
og evalueringer.I dennesammenheng
12
er det interessantat NOKUT i sitt innspill til kvalitetsmeldingen
framholderat det nå er viktig å få
samleti én felles portaldet somalleredefinnesav kvantitativeog kvalitative dataom utdanningskvalitet
og resultaterfra forskningog tilsyn i norskhøyereutdanning.En slik portal vil gjøredennekunnskapen
langt mer tilgjengelig og ha stor nytteverdiogsåi UiTs viderearbeid.
Høsten2016 intensiveresarbeidetmed å revidere UiTs kvalitetssystemfor utdanningsvirksomheten.
Dette er nødvendigsom følge av fusjonenemed tidligere Høgskoleni Harstadog Høgskoleni Narvik.
Nye fakultet/campusmå utarbeidepåkrevderutinebeskrivelser,strukturen i systemetskal revurderes,
det skal utvikles et overordetårshjul for kvalitetsarbeidet,og det skal vurderesom de fakultetsvise
prosedyrebeskrivelsene
i større grad bør standardiseres.Prosedyrer for å ivareta flercampusorganiseringinnen utdanningsvirksomheten
må videreutvikles. Ut over dette, må kvalitetssystemet
revideresogså på bakgrunnav nye krav og føringer i sektoren, blant annet kommendeendringeri
departementets
studiekvalitetsforskrift. Bådei kvalitetssystemetog i det faktiske kvalitetsarbeidetblir

12

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Generell/Innspill/Stortingsmeldingen%20om%20kvalitet%20i
%20h%c3%b8y
ere%20utdanning%20
-%20NOKUTs%20innspill.pdf
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det viktig å reflektereog få på plasstydelige avgrensing
er av hva som er vurderingerav faglig art som
må gjøresi fagmiljøene,og hva som kan og bør gjøresav administrasjonen.

Forslag om endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
Kunnskapsdepa
rtementetsforskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning(studiekvalitetsforskriften)er nå på høring, og UiT ga høringssvari februar d.å.13
Formålenemedde foreslåtteendringeneer blant annetå styrke og effektivisereNOKUTs arbeidmedå
heve kvaliteten i høyereutdanning,og å skjerpe kravenetil etableringav master- og doktorgrads
programmer.Dersomforslageneblir vedtatt,vil det medføretil delsstoreendringerfor studiekvalitetsarbeidet ved UiT. I det følgende gis en kort gjennomgangav utvalgte endringsforslag,og hvilke
konsekvenserdettevil kunnefå ved UiT.
Det foreslåsat NOKUT skal ha tilsyn medbrederedelerav institusjonenessamledekvalitetsarbeidenn
hva somnå omfattesi begrepetkvalitetssikringssystem.
UiTs kvalitetssikringssystem
er godkjentbegge
gangenedet har værtevaluertav NOKUT (2006,2012).Det nye forslagetinnebærerat fokus flyttes fra
evalueringav systemtil et brederetilsyn med det samledekvalitetsarbeidet
. Oppmerksomhe
ten vil
dreiesfra systemetskvalitetsrutinerhenimothvordaninstitusjonenskvalitetsarbeidfaktisk er innrettet
mot de viktigste faktorenefor at studenteneskal oppnågod læring og et læringsutbyttepå høyt faglig
nivå. Dettevil innebæreat det må gjøresbetydeligvidereutviklingav UiTs nåværendesystem,et arbeid
hvor det vil værenødvendigmedgod bistandfra faglig linje. Nåværendekvalitetssystemer i hovedsak
utviklet i administrativlinje, og inneholderderfor i størregrad administrativekvalitetssikringsrutiner
ennrutiner for kvalitetsarbeidinnrettetmot studentenes
læringog studieprogrammenes
faglige kvalitet.
I tillegg foreslåskrav om at institusjonensvurderingeri forhold til oppfyllelseav kravenei studietilsynsforskriften14 skal dokumenteres
. Et slikt dokumentasjonskrav
vil bety at fakultetenemå dokumentere
skriftlig, i betydeligstørreomfangenni dag,de vurderingersomer gjort i forhold til kravoppnåelse
for
både pågåendestudieprogramog nye studieprogram.Hvordan kravene til fagmiljø er vurdert som
innfridd og hvordanstudieprogrammets
faglige innhold og forventetlæringsutbytteer kvalitetssikret,er
eksemplerpå forhold som må dokumenteres.Dette kan gjøre det nødvendigmed en gjennomgangved
fakulteteneav hvor ansvaretfor slike vurderingerligger per i dag,og hvor ansvaretfor vurderingerog
dokumentasjonbør ligge fremover.Per i dag synesansvarsfordelingen
for de enkeltestudieprogramå
variere betydelig, og til dels være noe uklar, mellom fakultet (nivå 2), institutt (nivå 3) og
programstyrene/programledelsen
(uformelt nivå 4). Det er også stor variasjon mellom fakultetenei
hvordanansvaretog arbeideter fordelt mellom faglig- og administrativlinje. Detteer forhold somogså
berøresi punktet nedenforom NOKUTs oppfølging av studieprogramtre år etter akkreditering,og i
RESULTspågåendeprosjektom utdanningsledelse
.
Når forskriften er vedtatt,må det gjøresgrundigeog helhetligevurderingerav hvilke reelle endringer
og konsekvenserdettevil få for UiTs studiekvalitetsarbeid.

Nasjonal kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser
Kunnskapsdepartementet
ga i 2015NOKUT i oppdragå kartleggehvorvidt læringsutbytte
beskrivelsene
ved norske universiteterog høyskolerer i samsvarmed Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk(NKR).
13
14

Arkivref. ePhorte2016/1357.
Forskrift om tilsyn medutdanningskvaliteten
i høyereutdanning(NOKUT, 2013)
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Sakkyndigeoppnevntav NOKUT utførte til sammen131 vurderingerav læringsutbyttebeskrivelser
innen fagområdene arkitektur- og interiørdesign, biologi, data, medisin, statsvitenskap og
teologi/religionsvitenskap.
Læringsutbyttebeskrivelser
for bådebachelor-, master- og ph.d.-programmer
ble evaluert.Mer enn halvpartenav læringsutbyttebeskrivelsene
viste seg å ikke værei samsvarmed
NKR. De fleste var riktignok utformet somkompetansemål,
men relativt få var bådevar i samsvarmed
struktureni NKR samtidigsomde angaen tydelig faglig profil . Mangeav beskrivelsenehaddemedfor
få av deskriptorenefra NKR og kvalitetenpå demvariertebetydelig,ogsåinnadved sammeinstitusjon.
UiT fikk vurdert til sammen 12 læringsutbyttebeskrivelserinnen henholdsvis biologi, medisin,
statsvitenskapog religionsvitenskap,hvorav 8 ble vurdert å ikke være i samsvarmed NKR15. De 4
læringsutbytte
beskrivelsenesom ble vurdert å være i samsvarmed, eller delvis i samsvarmed
rammeverket,ga imidlertid mangelfullinformasjonom studieprogrammenes
faglige profil og innhold.
Evalueringen viser at mange av utdanningsinstitusjonenehar problemer med strukturen og
deskriptorenei kvalifikasjonsrammeverket.Departementeter på den bakgrunnanmodet om å gjøre
rammeverketmer overordnet, med færre deskriptorer. NOKUT har på sin side fått råd om å
videreutvikle sin kompetanseog bistå institusjonenei arbeidet med å videreutvikle læringsutbytte
beskrivelsene.
Materialetsom ble oversendtfra UiT i dennekartleggingenviser at det fortsatt er en vei å gå, bådenår
det gjelder selve læringsutbyttebeskrivelseneog arbeidsprosessene.
Til tross for at alle fakultetene
allerede i 2012 rapporterte om at de hadde på plass læringsutbytte
beskrivelser for samtlige
studieprogram,er det grunn til å stille spørsmålved hvorvidt disseer tilstrekkelig kvalitetssikretog
sjekket opp mot kravene i kvalifikasjonsrammeverket.Som omtalt i fjorårets forsknings- og
utdanningsmeldinghar flere av fakulteteneframholdt at arbeidetmed læringsutbytte
beskrivelserer
krevende og stiller betydelige krav til samarbeid i skjæringsfeltet mellom det faglige og det
administrativestudiekvalitetsarbeidet.
Mangeav institusjonenemeldteat det haddevært utfordrendeå mobiliserefagansattei arbeidetmed å
utvikle læringsutbyttebeskrivelser.
Kartleggingenkonkluderermedat institusjonenebør leggetil grunn
at ledelsesforankringkombinert med forankring i fagmiljøene er essensieltfor å få til vellykkede
læringsutbytte
beskrivelser.Institusjoneneanbefalesogsåå gi f agligeinstansersomstudienemndereller
lignendeen viktig rolle i å godkjennelæringsutbyttebeskrivelser
, herundersetil at de er i samsvarmed
NKR. Storeinstitusjoneranbefaleså byggeopp kompetansesom kan understøtteethvertfagmiljø.
Utforming av læringsutbytte
beskrivelser må gjøres i faglige refleksjons- og utviklingsprosesser
gjennomvurderingerav faglig identitet,helhetog sammenheng
i studieprogrammene.
Kvalitetssikring
av læringsutbytte
beskrivelser innebærervidere både en vurdering av struktur og systematikkog en
faglig vurdering.Det er derfor nødvendigat viderearbeidforankresog tasviderei denfaglige linja ved
UiT, i tillegg til den administrative.
Fakulteteneved UiT som var omfattet i denneevalueringen,er bedt om å setteseg grundig inn i , og
følge opp, de sakkyndigesvurderingerav egne læringsutbytte
beskrivelser.Evalueringsrapportene
er
også sendt til orientering til de øvrige fakultetene, siden de vurderinger og anbefalinger som
fremkommerer nyttige for alle i arbeidetmed å videreutviklelæringsutbyttebeskrivelsene.
Blant annet
gis det bådeeksemplerpå læringsutbyttebeskrivelser
som vurderessom vellykkede,og eksemplerpå
beskrivelsersom vurderessom mindre vellykkede. Universitetsledelsen
vil vurderenærmerehvordan
arbeidetmedlæringsutbytte
beskrivelserbør følgesvidereopp ved UiT, ogsåmedhenblikk på hvordan
departementet
og NOKUT eventueltfølger opp de anbefalingersomde fikk.

15

Alle dokumentenei sakeneer lagret i ePhortepå sak2015/1060.
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NOKUT -rapport om oppfølging av studieprogram tre år etter akkreditering
NOKUT har nylig publiserten rapportfra en undersøkelse
av 35 studietilbudved 20 institusjonersom
16
er utført tre år etterat institusjonenefikk akkrediteringfra NOKUT til å opprettedissestudietilbudene
.
NOKUT har i denne undersøkelsenvalgt å innhente informasjon om læringsutbyttebeskrivelser
,
studentenes
arbeidsomfang,studenttallog fagmiljøetsstørrelseog profil. Sammendrag
av funneneviser
blant annetat l æringsutbyttebeskrivelsene
bør videreutvikles ved alle institusjoneneslik at de gir en god
beskrivelse av kandidatenes kompetanse og at studentrekrutteringspotensialet overvurderes
.
Utviklingen av fagmiljøenetilknyttet studietilbudeneer ifølge NOKUT det mest oppsiktsvekkende
funnet i undersøkelsen.
Jevnt over er størrelsenepå fagmiljøenelavere enn det som lå til grunn for
akkrediteringen.Fagmiljøeneved de flesteph.d.-utdanningeneoppfyller ikke minstekravene.
NOKUT framholder at undersøkelsenavdekkerfunn som gir grunn til bekymring i forhold til om
institusjonenefaktisk driver i henholdtil de kravenesom departementetog NOKUT stiller. NOKUTs
umiddelbareanbefalinger at alle institusjonenesomfikk ett eller flere studierakkreditertfor tre år siden,
selv bør vurdereom alle ledd i kravetom fagmiljøetsstørrelse,sammensetning
og samledekompetanse
fortsatter oppfylt tre år etterakkrediteringen.
Rapportener interessantfordi dentjenersom en påminningom å ha kontinuerlig oppmerksomhetpå at
studieprogrammene
til enhvertid er i samsvar med gjeldendekrav og bestemmelser- ikke bare når
studieprogrammet
opprettes.Kontinuerlig oppfølgingog vedlikeholdav pågåendestudieprogramer et
områdesomble diskuterti UiTs «Forbedringsprosess
studieplan»,og som det bør arbeidesvideremed.
Utvikling av ordninger for egeninitiertetilsyn og re-akkrediteringav UiTs studieprogrammerbør da
vurderes.
Undersøkelsener utført av administrativesaksbehandlere
i NOKUT, uten bruk av sakkyndige,og
NOKUT er helt tydelig på at det innebærerat denfaglige kvaliteteni segselv i studieprogrammene
ikke
er blitt vurdert. Vurderingeneav læringsutbyttebeskrivelsene
har også vært begrensettil å vurdere
struktur og systematikk,altsåingen vurderingerav faglig art. Videre pekesdet på at vurderingerav de
kvalitative kravenetil fagmiljøeneikke kan gjøresav administrasjonen.Ogsåved UiT må denfaktiske
ansvarsdelingen
i kvalitetsarbeidethensyntaen klar og tydelig avgrensning av hva som er vurderinger
av faglig art som må bevaresav fagmiljøene(eksempel
vis kvalitative krav til fagmiljø, kvalitetssikring
17
av læringsutbyttebeskrivelser
og karakterbruk ), og hva som kan og bør besvaresog vurderesav
administrativtansatte.

Nasjonalt tilsyn fra NOKUT med utdanninger innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
NOKUT igangsattehøsten2015 nasjonalttilsyn med bachelorutdanningene
i barnevern,sosionomog
18
vernepleier (BSV-utdanningene) . Tilsynet pågår fortsatt og omfatter 35 utdanninger ved 16
institusjoner.Ved UiT er følgendestudieprograminkludert: Bachelor i barnevern(campusAlta, heltid
og deltid), Bachelor i sosialt arbeid (campusAlta, heltid og deltid), Bachelor i barnevern(campus
Harstad)og Bachelori vernepleie(campusHarstad).

16

«Oppfølgingtre år ettervedtakom nytt studium»(NOKUT april 2016),se http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter
2016/Oppfolging-tre-ar-etter-akkreditering/#.VzMv0U1f19A
17
Arbeids- og ansvarsdelingeni hhv. administrativ - og faglig linje i arbeidetmedovervåking,analyseog kvalitetssikring av
karakterbrukble behandleti f orsknings- og utdanningsmelding
a for 2014.
18 Arkivref. ePhorte2016/1090.
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I dettetilsynet er det valgt å ha særligfokus på oppfyllelsenav krav i studietilsynsforskriften relaterttil
læringsutbytte,arbeidslivsrelevans,fagmiljø og FoU-aktivitet. I såkalteegenrapporter
måinstitusjonene
gjøre rede for hvordandissekraveneer ivaretatt.UiTs egenrapporterble avgitt i periodendesember
19
januar2016 . Disseer gjennomgåttog vurdertav sakkyndigekomitéeroppnevntav NOKUT, og i april
d.å. ble det avholdt såkalte dialogmøter mellom sakkyndige,NOKUT og UiTs fagmiljø innen de
respektiveBSV-utdanningene.Tilbakemeldingenefra de sakkyndigei dennefasen av tilsynet var i
hovedsakoverordnedeog generelle. Innenutgangenav juni d.å.vil utkasttil rapportmeddesakkyndiges
vurderinger foreligge, og institusjonene vil kunne gi sine kommentarer innen fastsatt frist.
Rapportutkastetvil ikke gi noen konklusjoner. V urderingene skal deretter sammenstillesi tre
samlerapporter(barnevern,sosialt arbeid, vernepleie),medett kapittel for hvert av studieprogrammene
som er blitt vurdert. Dersomde sakkyndigekonkluderermed at noenav kraveneikke er oppfylt, vil vi
få en frist for oppretting.Samlerapporteneskal etterplanenforeliggei september.
Innsamlingav informasjon,dialog og utvikling er de førsteprosessene
i slike NOKUT tilsyn. Dersom
dette imidlertid skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig, kan NOKUTs styre vedta å iverksettefull
revidering.Det er viktig at erfaringerog resultaterfra slike tilsynsprosesser
overførespå tvers mellom
enheteneved UiT. For eksempelbør det væreav i nteressefor alle fakulteterog studieprogramå sette
seginn i konkret hvilke forhold ved studieprogrammene
som det må redegjøresfor. På spørsmålfra de
sakkyndigeuttaltefagmiljøenefra bådecampusAlta og campusHarstadat arbeidetmedegenrapportene
og øvrige forberedelsertil dialogmøtenehar vært en prosesssom har bidratt positivt til refleksjon og
diskusjon omkring studieprogrammenes organisering, læringsutbytte, undervisnings
- og
vurderingsformer,relevans,fagmiljø og FoU. ForutencampusHarstadog IRS-fak, er det per i dagbare
HSL-fak som har erfaring med NOKUT-tilsyn i denneformen, men det forventesat NOKUT ogsåvil
igangsettetilsyn somomfatterstudieprogramved de øvrigefakultetene.

Resultater fra nasjonaledeleksamener
NOKUT gjennomførte i 2015 et pilotprosjekt med nasjonale deleksamenerpå oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet.
Formålet var å få informasjon om kunnskapsnivåeti utvalgte fag, sikre
rettferdig sensurpraksis,samtå gi de enkeltefagmiljø mulighet til å sammenlignesegmed ti lsvarende
fagmiljøer ved andre institusjoner ± og å videreutvikle studiekvalitetenpå grunnlag av dette. De
utdanningenesom ble valgt ut var grunnskolelærer
utdanningmed matematikk,bachelorgradsstudiet
i
sykepleiesamt bachelorstudieti revisjonsfag.I det følgendegis et kort sammendragav de nasjonale
resultatenesetti sammenheng
medresultatenefra utdanningenefra UiT og de nå fusjonertehøgskolene
som var omfatteti undersøkelsen.
Deleksameni matematikk for grunnskolelærerutdanningene
Resultateneindikerer at kunnskapsnivåeti brøk, desimaltall og prosentregninger relativt høyt blant
studenterpå grunnskolelærerutdanningene
i Norge. Den nasjonalegjennomsnittskarakteren
var 2,8
(skalaA=5-F=0). 69,7 % av studentenefikk karakterC eller bedre,28,3 % fikk A eller B, mens10,4 %
strøk.
Ved UiT var grunnskolelærerutdanningene
5-10 og 1-7 omfattet i undersøkelsen.
Karaktergjennom
snittetvar 2,7 (C), altsåtett opptil detnasjonalesnittet.69,4% fikk C eller bedre,og 15,8% av studenter
fikk A eller B, menskun 5,3 % strøk.
19

Sidentilsynet startetopp før fusjonenmedtidligere Høgskoleni Harstad,har høgskolenselv sendtegenrapporterfor

Bachelori vernepleieog Bachelori barnevern(campusHarstad).
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Deleksameni anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene
Resultatene fra den nasjonale deleksameneni anatomi, fysiologi og biokjemi indikerer at
kunnskapsnivåeti emnet er relativt lavt blant norske sykepleiestud
enter. Kun to institusjonerhar et
gjennomsnittpå C, og heleseksav 12 institusjonerligger på E eller i nærhetenav E i gjennomsnitt.Den
nasjonalegjennomsnittskarakteren
var 1,9 (skalaA=5-F=0), og 29 % strøk.
Sykepleiestudietved campusHammerfestog sykepleiestudietved tidligere Høgskoleni Narvik var
omfattet.Dette er de to utdanningenesom skårerdårligst av alle utdanningenei denneundersøkelsen.
Karaktergjennomsnittet
for sykepleierutdanningen
ved campus Hammerfestvar 1,3. Totalt fikk 69 %
av studenteneD eller dårligere,og 46,4 % strøk. Studenterved sykepleierutdanningen
ved campus
Narvik haddeden lavestegjennomsnittskarakteren
i undersøkelsen,
karaktersnittetvar på 1,2 (E). 50 %
strøk på eksamen.
For å undersøkeom institusjonenehar en rettferdig sensurpraksisog om det stilles høye krav til
studenteneved ordinæreksamen,har NOKUT undersøktom det er avvik mellom karakterfastsettingen
ved ordinæreksamenog nasjonaldeleksamen.Studenterpå sykepleierutdanningen
ved campusNarvik
haddegjennomsnittskarakter
1,9 (D) på tilsvarendeordinæreksameneni 2013 og 2014.Det er altsået
avvik på 0,7 mellom ordinær eksamenog nasjonal deleksamen.Dette er det nest størsteavviket i
undersøkelsen.
Deleksamen i årsregnskap
Karaktergjennomsnittetved den nasjonaledeleksameni årsregnskapvar 1,90 (D). Gjennomsnitts
karakterenpå institusjonsnivåvarierte fra 3,48 til 1,39. Nasjonalt var andelenstudentersom fikk
karakterC eller bedre37 %, og 29 % strøk.
Bachelorstudieti regnskap og revisjon fra tidligere høgskolen i Harstad var omfattet i denne
undersøkelsen.
Gjennomsnittskarakteren
var 2,67, altsåen halv karakterover landsgjennomsnittet.
60
% fikk karakterC eller bedre,mens15 % strøk. Det er relativt små forskjeller i karakterfordelingen
mellom tidligere års ordinæreeksamen,og den nasjonaledeleksamenen.Resultateneindikerer at
kunnskapsnivåettil studenteneved økonomiutdanningen
ved campusHarstader god, og det er ingen
indikasjonerpå at karakterfastsettingen
ved studiethar værtfor snill.
Oppfølging av resultatenefra nasjonaledeleksamener
Resultateneviser at det er ganskestoreforskjeller mellominstitusjonene.Noe av årsakentil variasjonen
kan forklares ved å se på studenteneskompetansenår de begynnerpå studiet,men det er fortsatt for
tidlig å peke i en spesifikk retning. Grundigereanalyserskal utføres når NOKUT får tilgang på
informasjon om studenteneskarakterpoengfra videregåendeskole. Departementethar besluttet at
prosjektet mednasjonaledeleksamener
skal videreføres.I tillegg er det foreslåtten lovendringsom vil
gi departementetmyndighettil å påleggeinstitusjoneneå avholdenasjonaledeleksameneri alle typer
utdanninger.
Gjennomdisse første pilotundersøkelsene
med nasjonaledeleksamener,har UiT fått indikasjonerpå
kunnskapsnivået
til studentenei utvalgtestudier.Noenav resultaterer megetgode,mensandregir grunn
til bekymring.Høye strykprosenterindikerer lavt kunnskapsnivå,og må tas på alvor. NOKUT anfører
at de ikke kjennerårsakentil de svakeresultatene,men anbefalerstudieprogramledelsen
å undersøke
hvordankunnskapsnivåettil studentenekan økes.UiT bør aktivt utnytte resultatenefra de nasjonale
deleksamenene
i det viderekvalitetsarbeidet.
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Studiebarometeret, Underviserundersøkelsenog Kandidatundersøkelsen
UiT skal utvikle studietilbudenei tråd med samfunnetsbehovog universitetetsoverordnedeprofil og
strategi.I UiT s strategier det nedfelt mål om at studieportefølje
n og utdanningskvalitetenskal utvikles
i dialog med studenterog arbeidsliv. Videre skal UiT bidra til at studenterkommer i kontakt med
nærings- og arbeidslivi løpetav studietiden.
Studiebarometeret20 gir viktig informasjon om studentenes oppfatninger om kvalitet i
studieprogrammene
. Høsten2015ble Studiebarometeret
gjennomførtfor tredjegang, og det er gledelig
at svarprosentenved UiT har gått opp fra 28 % førsteår (2013) til 41 % i 2015.
Hovedtendensen
på landsbasiser at studenterved norskeutdanningsinstitusjoner
er godt fornøyd med
kvalitetenpå studieprogrammene.
Arbeidslivsrelevanser det områdetsom studenteneer mestfornøyd
med, og så mye som 88 % menerat studieprogrammetdereser relevanteller i stor grad er relevant.
Dette stemmergodt overensmed UiTs egneresultater.UiTs studenterer spesielt positive til at deres
studieprogramer yrkesrelevant,samtat studieprogrammet
gir godejobbmuligheter.
Resultateneviser imidlertid ogsåat det er forhold som studenteneved UiT er mindre tilfredse med.
Blant annet gjelder dette tilfredshetenmed tilbakemeldingene som studenterfår fra faglig ansatte,
medvirkning i forhold til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet
, hvordan kritikk og
synspunkterfra studentenefølges opp, samtlæringsutbytteknyttet til egenerfaringmedforsknings- og
utviklingsarbeid.
Studiebarometerets
egenskapsom verktøy er blitt bedreover tid, menviser likevel baredeler av bildet.
NOKUT vil fremoverstyrke kunnskapsgrunnlaget
ved å ogsåinnhenteinformasjonom undervisernes
syn på utdanningskvalitet.Underviserundersøkelsen
skal væreet supplementtil Studiebarometeret,
og
21
skal gjennomføresførstegangi juni 2016 . A mbisjonen er at underviserundersøkelsen
skal stimulere
til faglige diskusjonerom utdanningskvalitet
, og ved dette synliggjøreundervisernesog fagmiljøenes
oppfatningerom utdanningskvalitet.Det er av interesseå merkesegat de områderNOKUT menerdet
er viktig å få undervisernessyn på, blant annet er undervisnings- og læringsprosess,eksamen,
læringsutbytte,ledelseog forvaltning av studieprogram,samtprogramdesign.Noen av disseområdene
kan naturligvis ikke besvaresav studentene,mensandre forhold kan vurderesav både studenterog
undervisere- det vil da bli interessantå gjøre sammenligningerav de to gruppenesperspektiver og
vurderinger.
UiTs kandidatundersøkelsegjennomføreshvert tredje år, og UiT får derigjennom systematisk
e
tilbakemeldinger fra tidligere studenterom deresfaktisketilknytning til arbeidslivet,deresvurderinger
av utdanningen de har fått ved UiT , herunder utdanningens relevans. Resultater fra
kandidatundersøkelsen
2015viserat hele88 % av kandidatenefra UiT kommerrasktut i relevantarbeid,
som de ogsåer tilfredse med.
Funn fra tidligere institusjonsvise
- og nasjonalekandidatundersøkelser
viser at studentersom har
kontakt medarbeidslivetsomdel av studieterfarerat overgangenfra studietil arbeidsliver enklere, de
får jobb raskereog opplever samtidig jobben som relevant for sin utdanningsbakgrunn.
Kandidatundersøkelsen
2015 ved UiT bekrefterønsketom, og verdienav, et tetteresamarbeidmed potensielle

20 Studiebarometeret
byggerpå en nasjonalspørreundersøkelse,
somsendesut til

ca. 60 000 studenterhver høst.Oppdaterte
resultaterpubliseresi portaleni februarhvert år. Studiebarometeret
er initiert av Kunnskapsdepartementet
og utføresav
NOKUT.
21
Gjennomføressom en pilot-spørreundersøkelse
til følgendeutvalgteutdanninger: statsvitenskap,
samfunnsøkonomi,
sosiologi,grunnskolelærer,sivilingeniør,ingeniør,historisk-filosofiske fag og arkitektur.
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arbeidsgivere
. Det vil væreviktig for UiT å prioritere samarbeidmed arbeidsliveti utdanninger,og i
overgangenfra studiertil arbeidsliv.
Nær 3 av 4 kandidaterfra UiT har arbeid i landsdelen2-4 år etter endt utdanning.Særlig mangehar
arbeid i Troms (51 %). Denneandelenhar vært stabil siden den første undersøkelsen
tilbake i 2010,
mensandelentil Finnmarkog Nordlandhar økt til henholdsvis13 % og 10 %. Det er særligkandidater
som opprinneligkommerfra landsdelensom tar segarbeidi nord. 71 % av kandidatenefra Finnmark
jobber i Finnmark, 82 % av kandidatenefra Troms jobber i Troms, mens 46 % av kandidatenefra
Nordlandjobber i Nordland.Det forventesat prosentandelen
fra Nordlandsom jobber i Nordland vil
øke når kandidater fra Narvik og Harstad inkluderes i neste kandidatundersøkelse.
Samlet viser
Kandidatundersøkelsen
at hele 86 % av de som haddesitt hjemstedsfylkei Nord-Norge før studiene,
tok segarbeidi landsdelenetter fullførte studier.For de som kommerfra andrefylker , er andelensom
tar segjobb i landsdelenomkring 30 %.
En tendensi landsdelener at de nyutdannetehovedsakeligtar segarbeid i byene, og da fortrinnsvis i
byene med høyereutdanningsinstitusjoner.
En stor utfordring for mindre kommuner, og kommuner
langt fra bysentra, er derfor å rekrutterekandidater med høyereutdanningtilbake til sin region. Skal
universitetetbidra til å sikre kompetansei hele landsdelen
, er dette et viktig perspektivbådei arbeidet
medrekrutteringav nye studenter, og når manskal etableresamarbeidmellom arbeids- og næringslivet
og utdanning.
Tidligere rapporteringerfra fakulteteneviser at det varierermye hvordanog i hvilken grad resultatene
fra studiebarometeretblir fulgt opp, og de færrestekan vise til konkrete planer for oppfølging.
Studiebarom
eteret, Underviserundersøkelsene
og Kandidatundersøkelsene
må sesi sammenheng,
og i
relasjontil gjennomføringav øvrige evalueringerav emnerog studieprogram.I sum bidrar dettetil et
bredt kunnskapsgrunnlag
, og UiT bør nøyevurderehvordanresultatenekan følgesopp systematiskslik
at de supplererdet øvrige studiekvalitetsarbeidet.

Ekstern evaluering av studieprogram
I UiTs strategisettesdet høyekrav for utdanningstilbudene.
Utdanningeneskal væreforskningsbaserte
og kvaliteten skal værepå et høyt internasjonaltnivå. Eksterneevalueringerav studieprogrambidrar
med viktig informasjon om hvorvidt faglig nivå, innhold og forventet læringsutbyttetilfredsstiller
nasjonaleog internasjonalekrav og standarder.Fakultetenefikk i 2010 som styringssignalå utarbeide
system og planer for egeninitierte eksterne evalueringer av sine studieprogrami henhold til
kvalitetssystemetskrav, innen utgangenav 2011. Fjoråretsrapporteringviste at over halvpartenav
fakultetenefortsattikke var i mål, og fakultetenefikk ny frist til utgangenav 2016.
Årets rapporterviser at fakultetenehar kommetnoe ulikt i arbeidet,men at alle vil bli ferdige med å
utarbeide system og lage planer for ekstern evaluering av sine studieprogram innen fristen.
Tilbakemeldingenetyder ellers på at tilnærmingentil eksternestudieprogramevalueringer
er forskjellig
mellom fakultetene. Eksempelvis rapporterer både Helsefak og campus Harstad at de ikke har
gjennomførteksterneevalueringerpå flere år. Helsefakvedtokriktig nok et syklisk systemi 2009,men
dette har ikke blitt fulgt. Systemetskal revideres innen utgangenav 2016, og antallet planlagte
evalueringer skal da reduseresi forhold til opprinnelig plan. Jurfak har gjennomført eksterne
evalueringerjevnlig over flere år, men evaluerervanligvis deler av studieprogrammene.
HSL-fak har
gjennomført to eksterneevalueringerhvert år siden 2010. Fagmiljøenehar positive erfaringer, og
fakultetethar besluttetå utvide deneksterneevalueringsvirksomhetentil fire studieprogramper år. IRSfak er også positive, og framholder at eksterneevalueringerer viktige for å få vurderinger av
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studieprogrammenes
faglige nivå og innhold - og at dette er særligviktig når nye studier ikke lenger
sendesut på høring.
IVT -fak opplyser at de ble anbefalt å gjennomføreeksterne studieprogramevalueringer
i forbindelse
medNOKUTs revisjonav kvalitetssystemettil daværendeHøgskoleni Narvik i 2014,og har etterdette
utarbeidetprosedyrerog retningslinjerfor periodiskevalueringsombyggerpå NOKUTs veiledningfor
akkreditering av studier, NOKUTs mal for utforming av søknadfor akkrediteringav studier, samt
NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften.Dokumentasjonener meget utførlig og sikrer
evaluering av studieprogrammenesinnhold, læringsutbytte og fagmiljø. God kvalit et på
grunnlagsdokumentasjonen
og bestillingenetil de eksterneevalueringskomiteene
er avgjørendefor
nytten av resultatene,og det kan være formålstjenlig å samarbeidetettere om dette på tvers av
fakultetene.Utvikling av en type mal eller veiledning for dette kan om ønskeligvurderesnærmerei
forbindelsemedrevisjonav kvalitetssystemet- somsupplementtil de føringersomper i dagalleredeer
fastsattder.

Samkjøring av like eller overlappendestudietilbud
UiT har gjennom fusjonenemed høgskolenei Nord-Norge hatt som ambisjon å heve kvaliteten på
utdanningi landsdelenved å integrereklassiskeuniversitetsfagmed tradisjonelleprofesjonsfagsom
ingeniør, lærer, sosialarbeid,sykepleierog øvrige helsefagligeutdanninger.Målet har vært en reell
faglig integrasjon,som igjen skal gi grunnlagfor en mer rasjonellog relevantstudieportefølje.Videre
fremgårdet i intensjonserklæringen
for fusjon mellom HiH, HiN og UiT, at det fusjonerteuniversitetet
skal samkjøre utdanninger.På denne bakgrunn ble det nedsatt faggrupper innenfor henholdsvis
sosialfag,samfunnssikkerhet
og beredskap,ingeniørvitenskapog teknologi, helse- og omsorgsfag,og
økonomi- og ledelsesutdanninger.
Faggruppenefikk blant anneti mandatå etablerefelles studieplaner
innen samme studieprogram,samt å se på muligheterfor ulik profilering innen sammestudieprogram
ved de ulike studiestedene.
Kun faggruppeninnenfor økonomi- og ledelsesutdanninger
løste mandatetinnenfor den fastsatte
tidsfristen. I etterkant valgte universitetss
tyret å nedsetteeksterneekspertutvalginnfor henholdsvis
sosialfagog sikkerhet og miljø for å gjennomgåorganiseringav fagmiljøene.Ekspertutvalgeneskal
rapportere til universitetsdirektøreninnen 1. juni 2016. For helse- og omsorgsfag og for
ingeniørvitenskapog teknologi er det forutsatt at arbeidet med utvikling av felles studieplanerog
vurdering av ulik profilering av studietilbudene blir videreført ved de respektive fakultetene.
Universitetsdirektøren
har i forbindelsemeddennemeldinga bedtde ulike enheteneom å rapportereom
statuspå arbeidetmedå etablerefelles studieplanerfor like studieprogram.
IVT -fak rapporterat de har gjennomført tre fagsamlingeri Narvik og Tromsøfor å skapeen arenahvor
respektivefagmiljø møtesfor å diskuterefelles muligheter.IVT -fak serbehovetfor å la berørtefagmiljø
bruke noe mer tid på å søke fellesskap.IVT -fak forventer at faggruppenevil gi viktige innspill til
fremtidig organiseringav studietilbudet.NT-fak har ikke omtalt samkjøringav like studieprogrami sitt
svar til universitetsdirektøren.IRS-fak rapportererat de i forbindelse med fusjonen med HiH har
igangsattarbeidetmedå etablerefelles studieplanfor barnevern.De forventerat arbeidetferdigstillesi
løpetav vårsemesteret
2016.BFE-fak rapportererat Handelshøgskolen
i Tromsøi etterkantav fusjonen,
har gjennomført en omfattendereorganiseringsprosess
av de program som nå inngår i instituttets
portefølje, slik at det fra og med opptak til høsten2016 tilbys sammestudieplanved alle campusene.
Porteføljen med årsstudier og halvårsenheterer også gjennomgått. Helsefak har nedsatt en
arbeidsgruppefor gjennomgangav bachelori sykepleieog en for gjennomgangav mastergradsprogram
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og videreutdanningene.
Arbeidsgruppensom jobber med felles studieplanfor sykepleierutdanningen
skal levererapporteninnen1. juni 2016.
Tilbakemeldingenefra enheteneviser at arbeidetmedfelles studieplanerinnenforde flesteområdeneer
godt i gangvedfakultetene. Det gjenstårimidlertid engod del arbeid, kanskjespesieltinnenforingeniørutdanningene
. For å nå målet om en mer rasjonellog relevantstudieportefølje,er det avgjørendeat like
studieprogramhar felles studieplaner.Dette arbeidetmå prioriteresav fakultetene.

Internasjonalisering i studieprogrammene
K valitetssikredeutvekslingsoppholdskal også bidra til å fremme rekruttering av nasjonale og
internasjonale studenter
. Et slikt mål vil ikke alltid sammenfalle med den enkelte students
destinasjons
ønskerog mål for utveksling.UiTs statistikk viser at studentenetar færrestudiepoengute
enn hjemme,og karaktereneer lavere.K ravet for å søkeom utvekslinger ogsålavt; førstestudieårmå
være bestått uten noe krav karaktersnitt. UiT opplever oftere nå enn tidligere å få avslag fra
utvekslingspartnerefordi søkernehar for lavt karaktersnitt. UiT har derfor my å tjene på å sikre
inntakskvalitetenbådepå utvekslingssøkerne
og emnepakkene
, i gjensidighetmed partnerne, selv om
det i en periodekan medføreet lavereantall utvekslingsstudenter.
I 2015 har det vært stort fokus på å sikre at studieprogrammenehar gode utvekslingsavtaler.
Fakultetenesrapportering tyder likevel på at UiT fortsatt har mye arbeid som gjenstår med
kvalitetssikringav studentutvekslingen
, jf. Kapittel 8 Internasjonalmobilitet og samarbeid. En styrking
av kvalitetenpå utvekslingsstudiene
, er avgjørendefor at den enkeltestudentskal få maksimaltutbytte
av utvekslingsoppholdet.Videre bør utveksling i større grad kobles til strategiskepartnerskapog
fagfellesamarbeid.
Det vil gi studenteneet utenlandsopphold
medmerverdii form av et spesifiktfaglig
tilrettelagt studium eller fordypning, utover det som vanligvis tilbys i dag. Det kan også gi et bedre
grunnlagfor å få til studentaktivforskning.
UiT har sommål å deltasterkerei konkurransenom nasjonaleog overnasjonalemidler til internasjonalt
utdanningssamarbeid.
KDs tilstandsrapportfor høyereutdanning2016gir et bilde av fjoråretsdeltakelse
i samarbeidsprogram
med prioriterte land utenfor Europa.UiT var sværtgodt representertmed flest
støttedeprosjekter totalt. UiT fikk støtte til omlag like mangeutdanningsprosjektersom de andre
breddeuniversiteteneinnenfor henholdsvis Nord-Amerikasamarbeid, Utforsk (utdannings- og
forskningssamarbeid
med BRICS22-landene) og India-programmet
. For utdanningsprosjekter
innenfor
Nordområde-programmetog Russlands
-programmene
, hadde UiT, ikke uventet, langt flere antatte
prosjekterenn sektorenforøvrig.

Styringssignaler
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III.

UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene
for
studieprogrammene
kan evalueresog kvalitetssikres,herunderom det er behovfor bruk av
sakkyndige.Strategiskutdanningsutvalgbesom å behandlesakenhøsten2016.

IV.

Fakulteteneskal innen opptaktil studieåret2017/2018ha utarbeidetfelles studieplanerfor
like studieprogram.Fakulteteneskal ogsåvurdereulik profilering innenlike studieprogram
ved studiestedene.

Brasil, Russland,India, Kina, Sør-Afrika og Japan.
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V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogramskal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikredeutvekslingstilbudstår ved like for de enhetenesomikke har oppfylt målet.
I tillegg skal hvert studieprogrami løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtalemed
navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret.Emneneskal som
generellregelværede enestevalgbareemneneinnenen gitt avtale.
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4. DIGITALISERING I UTD ANNINGENE
Digitaliseringved UiT skal bidra til å hevekvaliteteni utdanning,undervisningog læring.
Ved UiT er det en stadig økning i bruk av teknologi i undervisningen,både i nettstøttedeog
fleksible utdanningstilbud,og menogsåi ordinæretilbud på campus.
Flercampusundervisning
ved UiT er krevendebådedidaktiskog pedagogisk
, men inspirerer
ogsåtil nye og fruktbaredigitalt støttedesamarbeidsformer
og digitale læringsmiljø.
Digitalt støttetundervisningog læring ved UiT stiller storekrav til teknologiskinfrastrukturog
til digital- og pedagogiskekompetanse.
UiT må allokereressursertil både tekniskutstyr, digitale plattformerog kompetanseheving.
UiTs satsningpå digital eksamenhar gitt goderesultater. Prosjektetmå nå videreføresog
videreutviklesfor å sikre implementering somdel av UiTs ordinæreeksamensarbeid.
Utvikling
og bruk av nye vurderingsformerved UiT må intensiveres.

Den teknologiskeutviklingen innenfor læringsformer, læringsressurser
og læringsmiljøgir mangenye
muligheter,menogsåutfordringerfor universiteterog høgskoler. Digitalt støttetundervisningog læring
er i ferd med å alminneliggjøresog studenteneer vant til, og forventer,en nærmestheldigital hverdag.
Dette stiller store krav til UiTs teknologiskei nfrastruktur, undervisernesdigitale- og pedagogiske
kompetanse,og til studentenes
digitale ferdigheter.For å utnyttemulighetene
, må UiT allokereressurser
i bådetekniskutstyr, digitale plattformerog kompetanseheving.
Digitale løsningermå tasi bruk på en måtesombidrar til å hevekvaliteteni utdanningog undervisning.
UiT er i ferd med å fastsetteen digitaliseringsstrateg
i som skal bidra til å styrke arbeidet med
digitalisering innenfor alle UiTs satsningsområder.Strategien skal følges opp gjennom årlige
handlingsplaner.

Utvikling av digitalt læringsmiljø
Digitalt læringsmiljø handler om hvordan IKT brukes, integreresog utnyttes som en del av den
pedagogiskevirksomheten23. Mens det for noenår sideni hovedsakhandletom en enkelt applikasjoni
form av en læringsplattform(LMS), er det digitale læringsmiljøeti dag sammensattog beståendeav
flere komponentersom gjør det mulig å dele,kommunisereog samarbeidemed andre.Ved UiT er det
en stadigøkning i bruk av teknologi i undervisningen,spesielti tilknytning til nettstøttedeog fleksible
utdanningstilbud± men ogsåi tilkn ytning til ordinærundervisningpå og mellom campus.Studentene
har klare forventninger om blant annet digitaliserte undervisningsmetoder,
opptak og streamingav
forelesninger,gode samskrivings- og samhandlingsverktøy
, og ikke minst digital eksamensavvikl
ing.
Det tilbys alleredeflere tjenesterog løsningerfor å støtteopp om det digitale læringsmiljøetved UiT ,
og etterspørselen
etter nye tjenesterog verktøy øker. Parallelt arbeidesdet i flere av fagmiljøenemed
utvikling og utprøvingav nye digitale undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Ved UiT er videoopptakav forelesningeret godtutprøvdverktøy.I daggjøresslike opptakbådemanuelt
og automatisk.Automatiserte opptaker utprøvdsærligav fagmiljøer ved tidligere Høgskoleni Narvik.
Flereundervisningsromog auditorierer utstyrt for å ta opp forelesningersomstudentenekan følge over
23

Universell,LMU -håndbok:http://www.universell.no/lmu/lmu
-haandbok/kapittel
-1-introduksjon-og-formelle-krav/digitaltlaeringsmiljoe/
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nett, eller spille av på et seneretidspunkt,for eksempeli forbindelsemed repetisjontil eksamen.UiT
satsernå påå videreutvikleog utvide denneløsningenog gjøredentilgjengeligi f lere undervisningsrom
og ved flere campuser.Videre har UB ved Result i en årrekketilbudt manuellevideoløsninger,og de
har et eget studio der underviserekan få veiledning og bistandtil produksjon av forelesningsfilmer.
Resulthar utviklet eksemplerpå ulike måterå gjennomføreundervisningdigitalt24, og undervisernefår
veiledningi hvordanvideoopptakkan benyttessom hjelpemiddeli det pedagogiskearbeidet.Dette er
viktige forutsetningerbådefor å sikregod kvalitet påundervisningensomgis digitalt, og somfundament
for å etablereautomatiserteopptak.
Økt bruk av digitale verktøyog digital infrastrukturi utdanningene,stiller krav bådetil studentenes
og
de fagansattesdigitale ferdigheter.Ved UiT samarbeiderAvdeling for IT og UB om en omfattende
satsingpå kursog opplæring.Det utviklesnettbasertekurs og detgjennomføresenrekkekurs pådatalab.
Digitaliseringi undervisningenvektleggesogsåi den universitetspedagogiske
opplæringenved UiT.

Digital eksamensavvikling ved UiT
UiT har satsetstort på digital eksamende siste årene.Det er avsattegnemidler til prosjektet, og en
prosjektlederble tilsatt høsten2013. De fleste av UiTs hjemmeeksamene
r er nå digitalisert, og våren
2016 gjennomfører nesten 6000 studenter digital skoleeksamen.A lle eksamener ved Jurfak
gjennomføresdigitalt f ra og medvåren201625.

Antall kandidater og eksamener
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Figur 4.1 Antall kandidater og antall digitale skoleeksamenerper semester.
Kilde: Fellesstudentsystem
.
Figur 4.1 viser at det har vært en svært positiv utvikling siden satsningen på å digitalisere
skoleeksamener
startet. Det er likevel mye som gjenstårfør alle eksamenerved UiT er digitalisert.
I dag avvikles ca. 25 % av skoleeksamenene
digitalt. Dette gjøresved at studenteneentenhar med sin
egenPC (TAMED -eksamen)
, eller de tar eksameni en av UiT s datalaber(LAB -eksamen).Det gjenstår
fortsattet betydeligarbeidmedå utvikle og ta i bruk alternativevurderingsformerog reduseredentotale
24

Eksempelsamling
på bruk av video i undervisning:http://result.uit.no/tjen
ester/verktoy
-og-learing/alternative
videoproduksjoner
-i -studio/
25
Artikkel om Jurfakog digital eksamen
: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=468375&p_dim=88177
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brukenav tradisjonelleskoleeksamener.
Dette er først og fremst viktig for å fremmevurderingsformer
som bidrar til økt læring og ferdighetsutvikling i tråd med emnets og programmetsforventede
læringsutbytte
, men ogsåpå grunnav utfordringerknyttet til romkapasitet
. Digitale skoleeksamener
er
avhengig av fysisk egnede lokaler, noe som legger begrensningerfor hvor mange digitale
skoleeksamener
det er mulig å gjennomførei løpetav en eksamensperiode.
Prosjektet er nå inne i sitt sisteår. For å kommei mål med de utfordringenesom gjenstår, og å sikre at
nye systemerog rutiner implementeresi de ordinære prosessenerundt eksamen,skal prosjektet
videreføres for en ny treårsperiode.Så langt har fokus hovedsakeligvært på gjennomføringenav selve
eksamen,mendet er en målsettingå ogsådigitalisereflere av prosessenetilknyttet eksamen
, som for-,
sensur- og etterarbeid(eksempelviskarakterbegrunnelser
). Behovetfor IT -ressursertilgjengelig under
selveeksamensavviklingen
har til nåværtbådeomfattendeog kostnadskrevende,
og i detviderearbeidet
må andre løsninger vurderes.Grundige retningslinjer og rutiner for hvordan digital eksamenskal
avviklesved UiT må utarbeides,herunderbeskrivelserav ansvarsdeling,IT -beredskapmv.
Ut over dettedeltar UiT i et nasjonaltsamarbeidgjennomUNINETT26 som ser nærmerepå innkjøp av
et felles digitalt eksamenssystem.
Oppfølging av dette nasjonaleprosjektet og implementeringav
systemetsomanskaffes, må ogsåivaretasinnenfor UiTs prosjektfor digital eksamen.
Fremoverer det avgjørendeat arbeidetmeddigital eksamenknyttestettereopp mot alle campusog alle
enheterved fakultet og institutt somhar eksamensavviklingsomsitt arbeidsområde.
Dettefor å sikre at
digital eksamenimplementeresi det ordinæreeksamensarbeidet
og at flere bidrar til fremdrift og
utvikling i prosjektet. Organiseringen av studieadministrative arbeidsoppgaver, herunder
eksamensarbeid,
skal for øvrig vurderesi forbindelseprosessersomer igangsattgjennomADM2020.

Alternative vurderingsformer
Så langt er det hovedsakeligde tradisjonelleeksamensformene
som er digitalisert. UiT må intensivere
arbeidetmed utviklingen av alternativevurderingsformer
. Sentralter å vurderebruken av formative
vurderingsformer. I dag legges det mye vekt på at eksamenerskal brukes til seleksjon og
kvalitetskontroll,og mindrevekt på mer formativeaspektersom motivasjon,feedbackog forberedelser
WLO
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utdanningssystem
forutsettesdet at studentenedeltar i evalueringav undervisningog læring. Som en
følge av dette,kan det betraktessombåderimelig og nødvendigat studenterutvikler sin kompetansetil
27
å vurdereegneprestasjoner
. Dette kan blant annetinnebæreå verdsettedenbetydningenvurderingene
har for læring,å utvikle en forståelsefor grunnleggendeprinsipperi vurdering, og å utvikle ferdigheter
i medstudentvurdering
og egenvurdering
.
UiT arbeider med å se nærmerepå slike nye tilnærminger.For å styrke dette arbeidetbør Strategisk
utdanningsutvalgvurdereå prioritere prosjektervedrørendeutvikling av alternativevurderingsformer
når kriteriene for neste års tildeling av såkorn- og utviklingsmidler under Program for
undervisningskvalitet28 skal fastsettes
.

26 UNINETT

driver nett og nettjenesterfor universiteter,høgskolerog forskningsinstitusjoner,og håndtererandrenasjonale
IKT -oppgaver.Konserneteiesav Kunnskapsdepartementet.
De er en nøytralaktørog driver ikke-kommersielt.
27
Internasjonaltkalles dette Assessment
literacy.
28
Programmetfordelerårlig 4,5 millioner kronertil prosjektersomtar tak i faglige og pedagogiskeutfordringersomdet må
arbeidesmedfor å styrkeundervisningskvaliteten.
http://result.uit.no/prosjektmidler/
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Elektroniske litteraturressurser og digitalt pensumlistesystem
Elektroniske litteraturressurser
UB har siden1995 satsettungt på elektroniskekunnskapskilder
, og har i dag en litteratursamlingmed
mer digitalt enn trykt materiale.Litteraturtilganger dermedmuliggjort uten at man fysisk må besøke
biblioteket, eller ta hensyntil biblioteketsåpningstider.
UB er det første norske biblioteket med medlemsskap i det omfattendeeuropeiskenettverket for
digitaliseringav trykte samlinger(eBooksOn DemandNetwork). Dette innebærerat UB digitaliserer
bøkerog artikler ved behov,slik at alle biblioteketsbrukerekan få tilgang til eldrematerialeuavhengig
av hvilken campusde tilhører. Dettegjelder selvsagtbarematerialesom ikke er rettighetsbeskyttet.
UB arbeiderogsåkontinuerligmedå gjøree-bok-samlingenestadigmer relevante,blant annetmedå ta
i bruk modellerfor brukerstyrtinnkjøp av litteratur. Pådenne måtenskapesoppdatertee-boksamlinger
basertpå brukernesbehov.
Dette er ledd i å legge til rette for bedrelitteraturtilgang for UiTs forskere og studenter.Tilgang på
kvalitetssikretlitt eratur til enhver tid er med på å øke kvaliteten på forskning og studentoppgaver
produsertvedUiT. UB har derfor ogsåfokus på opplæringi søkog kildebruk på alle nivåer,fra Examen
facultatum til ph.d.-utdanning,samtskreddersyddekurs for forskere.UniversitetsbiblioteketsMOOC,
iKomp29, er ogsåmedpå å støttestudenteneslæringsprosess
ved hjelp av modulerfor læringsstrategier
og kildebruk.
Dette er ledd i å legge til rette for bedrelitteraturtilgangfor UiTs forskereog studenter.Tilgang på
kvalitetssikret litteratur til enhver tid bidrar til å øke kvaliteten på forskning og studentoppgaver
produsertvedUiT. UB har derfor ogsåfokus på opplæringi søkog kildebruk på alle nivåer,fra Examen
facultatumtil ph.d.-utdanning,samtskreddersyddekurs for forskere.UniversitetsbiblioteketsMOOC,
iKomp, er ogsåmed på å støttestudenteneslæringsprosess
ved hjelp av moduler for læringsstrategier
og kildebruk.
Digitalt pensumlistesystem
UB er representerti et nasjonaltutvalg somskal utredemulighetenfor å anskaffeet systemfor enklere
håndteringav pensumlister.Dette vil gi en enklerehverdagbådefor de somprodusererpensumlisterog
for studenter. UB er opptattav å ha pensumtilgjengelig i sine samlinger, og et pensumlistesystem
vil
bidra til hurtigereanskaffelseog enklerekobling mellom pensumlisteneog bibliotekets samlinger. En
slik kopling vil ogsågjøredet enklerefor de som lager pensumlisterå oppdageom UB alleredehar en
bok eller artikkel elektronisk.For studentenebetyr elektroniskpensumlitteraturofte at deslipperå kjøpe
boka, ettersomden er gratis tilgjengelig via UiTs nett. I tillegg vil det bli enklereå unngåfeil i listene.
Når pensumlistenepubliserespå UiTs nettsider, vil de også kunne fungere i rekrutteringsøyemed,
ettersompensumgir informasjonom kursinnholdet.

Flercampusundervisning
Flere studieprogrammer tilbys ved flere campusersamtidig. Dette har skapt større fagmiljøer og
muligheterfor nye og fruktbare samarbeidsformer.
Flercampusundervisning
medfører imidlertid også

29

iKomp er et nettkurssom gir en innføring i informasjonskompetanse
medvekt på læring,akademiskdannelseog kritisk
tenkning.http://www.mooc.no/course/ikomp/
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didaktiskeutfordringer,og det rettesderfor spesifikk oppmerksomhetmot detteved UiT. Blant annet
har Strategiskutdanningsutvalgoppfordretfagmiljøenetil å etablereprosjektersom spesifiserertiltak
somkanbidratil utvikling av godemodellerfor undervisnings
- og studieformeri enflercampuskontekst.
Våren 2016 omhandlerogsåflere av søknadenetil Programfor undervisningskvalitetulike former for
utfordringersomfølger meddet å væreet flercampusuniversitet.
Det å nå ut med undervisningskreftene
til flere campuserved hjelp av digitale løsninger,stiller åpenbart
store krav til UiTs teknologiskeinfrastruktur. Sammen med at utdanningdigitaliseresi stadig større
omfang, har dette skapt et stort behov for gode og mer avanserte løsninger, også i
undervisningsrommene.
UiT har sattav midler til utbyggingog oppgraderingav nødvendigutstyr i 100150 undervisningsrom
. Det vil likevel væreen vei igjen å gå for å få på plassden i nfrastrukturen som
er nødvendigfor å støtte opp om den øktedigitaliseringeni utdanningeneog utfordringenesomligger i
det å væreet flercampusuniversitet.Det er derfor viktig at dennesatsningenvidereføresi årenesom
kommer.

Styringssignaler

VI.

Digital eksamenskal væreden ordinæremåtenå avvikle eksamenpå ved UiT. Nye rutiner
må implementeresi eksamensarbeidet
, og prosjektetdigital eksamenmå styrkesgjennom
en tetterekobling mellom prosjektog studieadministrasjon
ved fakultet og institutt.

VII.

Strategiskutdanningsutvalgbesvurdereå prioriteresøknadersom fokusererpå alternative
vurderingsformerfor nesteårs tildeling av såkorn- og utviklingsmidler underProgramfor
undervisningskvalitet.
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5. GJENNOMFØRING PH.D.
For få gjennomførerph.d.-studietinnenseksår etterfinansieringsstart
Varierendegjennomføringsgrad
ved fakultetene
Nødvendigå iverksetteeffektive tiltak for å øke studiegjennomføringen

For lav andel som disputerer innen seksår
En av Kunnskapsdepartementets
(KD) kvantitativestyringsparametere
for sektorener hvor stor andel
av et gitt årskull som har disputert innen seks år etter finansieringsstart.Indikatoren utpekes av
departementetsom best egnet til å beskrive gjennomstrømm
ingen i ph.d.-utdanningen.Regjeringen
innførte i forbindelsemed Klima for forskning (St.meld.nr 30 (2008-2009) fagspesifikkemåltall for
fullføringsgrad etter seks år i doktorgradsutdanningen
. Måltallene varierer fra 75 % i humanioraog
samfunnsvitenska
p til 85 % i matematisk-naturvitenskapeligefag og teknologiske fag. Siden
lanseringenhar parameterenvist storevariasjonerfor UiTs del, medsærligsvaketall for 2013og 2014,
men heldigvis ser vi en forbedringfor 2015.Ingen av de norskeuniversitetene oppnårdepartementets
måltall, og ved UiT er vi langt unna målet. I forsknings- og utdanningsmelding
a for 2014 ble noen
potensielle årsaker til den lave gjennomstrømmingenved UiT nevnt, som rekrutteringsutvalg,
veiledning,avgrensningav studentenesprosjekter,struktureringav studieløpetog studieavbrudd.De
dårlige gjennomføringsdataene
har medført en større bevissthetrundt forskerutdanningenved UiT.
Noen fakulteterhar alleredegjennomførtegneprosesser,og er nå i ferd med å innførelokale tilta k for
å øke gjennomføringsgraden.
Som en direkte konsekvensnedsatteForskningsstrategiskutvalg en
fokusgruppesomfikk i mandatå blant annetforeslåtiltak somvil reduseregjennomføringstiden
til UiTs
ph.d.-studenter,samtvurdereinsentiversom kan reduseregjennomføringstiden.Fokusgruppenleverte
sin rapporti april 2016.
Påsentraltnivå har alle ph.d.-kullenefra og med2005blitt gjennomgått,for å finne mulige forklaringer
på den storevariasjoneni gjennomføringsgrad.
Det må bemerkesat ph.d.-studiet har endretsegmye i
årenefra 2005.Dagensstudenterhar størrekrav om å fullføre innenrimelig tid enn tidligere studenter,
og mulighetenfor å få forlenget tilsetting som stipendiater begrenset.Samtidig er studiet blitt mer
regulert,emnetilbudet er økt, og alle studenteneskal ha mer ennén veilederfor å unngåå bli overlatttil
segselv.Studenteneinkluderesi forskerskolerog forskergrupper,sombeggeskal bidra til at studentene
fullfører tidligere ennfør. Dagensstudenterer i tillegg vant til, fra bachelor- og masterstudier,at studiet
skal tilretteleggesfor denenkelte.Dettekrevermer av bådeveiledereog administrasjon.UiT haddesitt
hittil bestepubliseringsåri 2014,meden veksti publikasjonspoeng
på 10,5 %. I 2015 har UiT en vekst
i publikasjonspoengpå 42,9 %. Veksten skyldes innføringen av ny publiseringsindikator,da UiTs
publikasjonspoeng
i 2015beregnetettergammelmetodeviser en svaktilbakegangpå -0,9 %.
Tabell 6.1 viser andelendisputerte innen seksår ved fakultetenefor studentkullenesom starteti 2005
til og med 2009. Resultatenefor UiT har veksletfra år til år. Samtidiger det interessantat NFH/BFEfak har holdt segstabilt på topp gjennomhele perioden,med en fin økning i resultatetda alle de andre
fakultetenefikk dårligereresultat.BådeMedfak og Matnat haddeen nedgangpå hele 25 prosentpoeng
fra 2006-kullet til 2007-kullet. Situasjonener mest alvorlig ved HSL-fak. Dette fakultetet har lavest
gjennomstrømmingav alle fakulteter,og 2009-kullet haddekun 1/3 disputertinnenseksår.
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Analysenav studentkulleneviser at bare63,3 % av hele 2007-kullet ved UiT haddedisputertetter åtte
år, og i underkantav 60 % av hele2008-kullet fullførte innen syv år.
Tabell 5.1 Andel (%) disputerte innen seksår ved fakultetene30 (fakultetsstruktur ved oppstart)
Enhet
2005-kullet
Medfak
78,72
Helsefak
Matnatfak
76,67
NT-fak
NFH
66,67
BFE-fak
SV-fak
48,15
Humfak
57,14
HSL-fak
Jurfak
66,67
Snitt for UiT
68,89
Snitt for universitetene
66,69

2006-kullet
80,77

2007-kullet
55,56

2008-kullet
59,62

83,33

58,06

58,82

62,07

66,67

76,92

2009-kullet
64,12
64,71
76,0

47,83
62,5
50,0
68,46
66,02

35,14
50,0
16,67
51,81
64,18

23,08
20,0
100,0
50,36
65,34

33,33
60,0
61,48
66,24

Kilde: DBH

Populasjonenav ph.d.-studenter
Alderen på ph.d.-studenteneer i snitt 34,5 år ved start og 38,5 år ved disputasfor kullene som starteti
perioden2005-2010.Det er stor variasjoni alderenpå studenteneved start hos fakultetene,varierende
fra 30,8 år ved NT-fak til 37,8 år ved HSL-fak. Sammevariasjoner det for alderenved disputas,der
snittet er 33,5 år ved NT-fak og 42,3 år ved HSL-fak. I snitt er altsåNT-faks studenterni år yngreved
start og disputasenn tilsvarendeved HSL-fak. For 2005 og 2006-kullet er snittalderenved start tre år
høyerefor de som ikke har fullført sammenlignetmed de som har disputert.De som ikke har fullført
var i snitt ett år eldreved startenn de som fullførte, for kullene2007-2009.
Vi har ikke tilgangtil tilsvarendedatafra deøvrigeuniversiteteneog høgskolene.Imidlertid viserNIFUrapporten «Gjennomstrømningi doktorgradsutdanningen»
at ph.d.-studenteneinnen matematikknaturvitenskapog teknologi var betydelig yngre (29 år i snitt) da de begyntei stipendiatstillingenn
stipendiateneinnen humaniora,samfunnsvitenskap
og medisin og helse (33-34 år i snitt), for årene
2006-2008. Samme mønster gjør seg gjeldende for alderen ved disputas, der studenteneinnen
matematikk-naturvitenskapog teknologi var i snitt 33-34 år ved disputas,mens studentene innen
humaniora,samfunnsvitenskap
og medisinog helsevar 40-41 år. Disseresultatenesammenfalleraltså
medalderenhosUiTs ph.d.-studenter.
Kvinneandelenblant ph.d.-studentenehar økt over tid. Av de 103 som disputertei 2015var 63 kvinner
og 40 menn± for førstegangvar mer enn 60 % av de nye doktorenekvinner. I 2010var kvinneandelen
51 % for de somdisputertedetteåret.Kvinneandelenholdt segpå ca 57 % de påfølgendeårenefram til
rekordåret 2015. Gjennomgangenav studentkullenehar foreløpig ikke avdekket noen signifikant
kjønnsforskjelli gruppenav studentersomikke fullfører, mendettemåundersøkes
nærmerefor å kunne
konkludere.
En analyseav brutto og nettogjennomføringstidfor de somfullfører viser at de aller flestebrukeri snitt
3-4 år netto på studiet.Når andelensom fullfører innen seksår er lav, indikerer dette at en betydelig
andel av studentenehar hatt et eller flere avbruddfra studiet.Mange får et eller flere barn i løpet av
studiet.Detteforklarerimidlertid ikke at UiT harsålav gjennomføringsgrad
sammenlignetmedde andre
30

Kunstfak,IRS-fak, TMU og UB har ikke egneph.d.-program.Doktorgradsstudenter
ved disseenhetenetasopp på ph.d.programved et annetfakultet på UiT. I tillegg har Kunstfakstipendiatersomer tatt opp i Programmetfor kunstnerisk
utviklingsarbeidsom er en tredje syklusparallell til tradisjonelleph.d.-program.
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universitetene,da vi kan forventeat ogsåph.d.-studenteneved de andreuniversiteteneføderbarni løpet
av studiet.Flere studenterhar hatt permisjonfor å ha annetlønnetarbeid underveisi studiet,og dette
bidrar til at de brukerlengertid på studietenn ønskelig.
Av de 103 som disputertei 2015 fullførte syv studenteretter ti år i studietog seksetter ni år i studiet.
Det er positivt at studentenefullfører og gir resultatmidlertil UiT, men dissestudenteneomfattesaltså
ikke av departementets
styringsparameter.
Frafall
I følge ph.d.-forskriften gis studentenestudieretti en periodesom tilsvarer to års effektiv studietidut
over normal studieprogresjon.Studenteneskal gis skriftlig varsel senestett år før studierettenutgår.
Aktive studentersomplanleggerå fullføre, får studierettenforlenget,mensde somikke melderfra eller
oppgir at de ikke lengerer aktive, får studierettenavsluttet.Enkeltegir på egetinitiativ beskjedom at
de slutter,blant annetfordi de ikke lengerhar finansieringog må begynnei annetlønnetarbeid.Andre
oppgir at de flytter fra Tromsøog avslutterstudietav dengrunn.Enkelteslutterogsåi løpetav det første
studieåretutenå ha kommeti gangmedavhandlingsarbeidet.
Nedgangeni gjennomføringsgrad
kom for
kullene som starteti 2007 og 2008. En gjennomgangav studentkulleneviser at det i 2007 var uvanlig
mangesomstartetpå ph.d.-studiet.36 flere personerstartetpå ph.d.-studietennåretfør. Det var uvanlig
mangefra 2007-kullet som sluttet uten å fullføre studiet. Dette kan være en del av forklaring på at
gjennomføringsgraden
var sværtlav for 2007-kullet. Den dårligegjennomføringenkan ha sammenheng
medinntakskvaliteten,og kan indikereat flere personerhar begynti stipendiatstillingutenå værefaglig
modentil å startepå det krevendeph.d.-studiet. For kullene som startetde tre påfølgendeårenehar
imidlertid andelensom har sluttet gått betydeligned.Andelensomavslutterstudietfør disputaser ikke
høyereenn forventet.

Tabell 5.2 Frafall på ph.d.-studiet for studenter som startet i 2005-2009
Startår
2005
2006
2007
2008
2009

Antall startet
135
130
166
141
135

Antall sluttet
16
14
37
9
10

Andel sluttet (%)
11,9
10,8
22,3
6,4
7,4

Kilde: FS

Tidsbruk i avslutningsfasen
I følge ph.d.-IRUVNULIWHQ
VNDO
GLVSXWDVHQ´
Vnlangt råd er haldastinnan fire månaderetter at avhandlinga
er levert” (§ 30) og videreskal komiteennormaltgi si innstilling seinastinnantre månaderetter at han
har fått avhandlingalevert til vurdering´ . Gjennomsnittstidenfor UiT samletfra innleveringtil disputas
var fire månedereller kortere.NT-fak og BFE-fak bruker kortesttid, mensved HSL-fak og Jurfak går
det lengst tid fra innleveringtil disputas.Fakultetenehar gjennomgåttsine rutiner for å korte ned på
tidsbruken,og her har særligHSL-fak forbedrettidsbrukenfor de som levertei 2015i forhold til 2014.
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Forslag til tiltak for å øke gjennomføringen på ph.d.-studiet
Aktiv rekruttering for å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag
Et bredt rekrutteringsgrunnlag
skaperen reell konkurranseom utlyste stipendiatstillinger,og er medpå
å sikre at riktig personansettesi den utlystestillingen. Fagmiljøenesomtildeles stipendiatstillingerbør
benyttesine nasjonaleog internasjonalenettverkfor å rekrutteregode kandidatertil ledige stillinger.
Det kan ogsåværeaktuelt å utlyse egneovergangsstipend
til de nye masternei påventeav tiltredelsei
stipendiatstillinger.Da ivaretasforskertalentene
blantmasterstudentene
somenhetenesærligønskerskal
byggeen forskerkarriereved UiT.
Lære av de som lykkes
Som nevnt har «gamle»NFH og det nåværendeBFE-fak hvert år hatt en høy andel som har fullført
innen seksår. Hva er det BFE-fak gjør for å opprettholdestor produksjonover tid? Her blir studentene
alleredetidlig i studietrealitetsorientertom at studietskal gjennomføresinnen tre-fire år (avhengigav
finansiering),og at det er småmuligheterfor forlenging.Før oppstarthar fakulteteti tillegg dialog med
veiledernefor å sikre at prosjektetvil kunneværegjennomførbartinnennormerttid. De studentenesom
ikke levererframdriftsrapportblir blant annetkontaktetdirekte,og nårfinansieringennærmersegslutten
kontakteshver enkelt for å sjekkehvor mye arbeidsom gjenstårfor å kunnelevereavhandlingen.
Det er viktig at de andrefakultetenetar lærdomav hvordanph.d.-studentenefølgesopp ved BFE-fak,
og iverksetterlignendeoppfølgingav egnestudenter.Den ekspertisenBFE-fak inneharmåaltsåkomme
restenav UiT til gode.For ph.d.-studentenekosterdetekstratid og utsattkarrierebyggingnårdefullfører
mangeår etter planen.Dette har også betydningfor UiTs anseelsesom utdanningsinstitusjon;dårlig
studiegjennomføringkan medføreat godemastereikke søkerpå stipendiatstillingved UiT.
Obligatorisk kurs i veiledning av ph.d.-studenter
For noenår sidenble det etablertet kurs i veiledning av ph.d.-studenter.Stipendiatforeningen
TODOS
har i spørreundersøkelser
blant ph.d.-studenteneavdekketat noen er misfornøydemed veiledningen.
Kursing i å veilede dennegruppenstudenterkan bidra til at kvaliteten på veiledningenblir bedre,og
forhåpentligvisvil dettemedføreat flere gjennomførerstudiet tidligere. Kurset bærværeobligatorisk
for alle hovedveiledere,og ingen skal kunne bli oppnevnt som veileder før de innehar formell
veilederkompetanse.
Dette bør gjelde for alle, selv om de tidl igere har vært hovedveilederfor mange
ph.d.-studenter.
Mentorordning for nye og uerfarne veiledere
Nye og uerfarneveilederekan føle segusikre og alenetil trossfor at de har veilederkompetanse.
Ikke
alle får anledning til å starte som biveiledere og på den måten utvikle en trygghet i rollen. En
mentorordningsom varer minst ett år inn i veiledningsforholdetkan bøtepå dette.Fakultetenekan da
etablereen pool av erfarneveiledereom er villige til å påtasegen slik oppgave.
Innføre obligatorisk startsamtale mellom student og veileder
I en slik startsamtalevil det væreviktig å avklareforventningenehos veilederog studenter.Dette for å
unngåmisforståelsersenere.Det bør utformesensjekklistemedalle momentersommåavklaresmellom
veileder og student.Studentog veileder utformer i fellesskapen milepælsplanfor studiet.Planenmå
oppdateresjevnlig og justeresunderveisetterbehov.
Obligatorisk midtveisevaluering
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Enkeltfakulteterhar alleredegjennomførtmidtveisevalueringover tid og har hatt godeerfaringermed
ordningen.I denneevalueringengjøresen gjennomgangav studietog progresjonenså langt, og det gir
et nytt blikk på arbeidetmed avhandlingenog hva som gjenstår.Det bør væreeksternemed i en slik
evalueringskomite,mendet kan værevanskeligå gjennomførepå noenfakultetersidendet vil medføre
storeøkonomiskekostnader.Dettevil væreen utfordring for de fakultetenesomhar sværtmangeph.d.studenter, slik som Helsefak. Siden det er stort mangfold av fag og fagtradisjoner bør hvert
fakultet/instituttfå anledningtil å leggeopp til en ordningsompasserbestved hver enhet.

Unngå å gi permisjoner for å utøve annet lønnet arbeid underveis i studiet
Planlagte,såvel somuforutsetteavbruddfra studiet,påvirkerhvor lang tid studentenebrukerpåstudiet.
Noen fagmiljøer benyttersegav ph.d.-studentenei ulike vikariater for å avhjelpeundervisningsbehov.
Det er ogsåforståeligat studenterønskersegarbeidserfaringfor å sikre sin videre karriere,ikke minst
vikariater i akademia.For mangeer slike vikariater en måteå forlenge stipendiattidenpå, og dermed
ogsåtiden til å arbeidemed avhandlingen.Fagmiljøenebør værerestriktive med å tilby stipendiater
vikariater,sidenerfaringenviser at detteforsinkerstudentenesprogresjonog gjør at de bruker for lang
tid på avhandlingsarbeidet.

Styringssignal
VIII.

UiT skal i løpet av høsten2016 etablereen tiltaksplanfor å øke gjennomføringsgraden
på
ph.d.-studiet.Tiltakeneskal væreimplementertved fakultetenesenesthøsten2017.
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6. EU-FORSKNING
Interessenfor H2020er økt ved UiT.
UiTs forskeretar på segstørreroller enn tidligere i prosjektene.
UiT har 14 innvilgete H2020prosjektersålangt (2014 og 2015).
Med en suksessrate
på 14,7 % - er UiT nestbestav de norskeuniversitetene.
H2020-inntekterhar økt ved UiT fra 2014til 2015med20 %.
SamledeEU-inntekterved UiT i 2015er på 35,5 millioner kroner.
Storemobiliseringstiltakog økt satsingpå H2020gir resultater.

Bakgrunn
Den eksterntfinansiertevirksomhetener en integrertdel av UiTs forskningsvirksomhetog vil væreet
sværtviktig virkemiddelfor at UiT skal kunnevoksesomforskningsinstitusjon.Økt deltakelsefra UiT
i EU-forskningener et viktig virkemiddel for å øke kunnskapsproduksjonen
og utvikle fagmiljøer som
hevderseggodt internasjonalt. En viktig del av UiTs strategiplaner å få slagkraftigeforskningsmiljøer
til å hevesegbådenasjonaltog internasjonalt.En av hovedutfordringeneer å få styrket deltakelsenog
uttellingeni de sistetre åreneav EUs 8. rammeprogram,Horizon 2020 (2018-2020).
Eksternfinansieringav forskninger i økendegrad en viktig faktor i universitetenesforskningsstrategi,
og det er en klar sammenheng
mellom suksessen
innen eksternfin ansieringog kvalitetenpå søknaden.
Tiltak for å økekvalitetener derforviktige, menandrerammebetingelser
er ogsåavgjørendefor hvorvidt
prosjekter blir finansiert. UiT bør derfor jobbe på bred front for å sikre optimal finansiering av
forskningen,herundersikre at fakulteteneer godt representerti strategiskemøteplasserfor forskning,
og byggeropp langvarigerelasjonermedviktige (internasjonale)samarbeidspartnere.
Det er videre stor forskjell på finansieringskildene.I forhold til Forskningsrådet er bådekompleksitet
og inngangsterskelhøyere i EU-søknadene,og kvaliteten på søknadenehenger i enda større grad
sammenmed hvor godt vi har bygget om kompetanseog systemlenge før selve søknadsprosessen
starter. Med unntak av større prosjektsøkna
der som SFF og SFI, er det per i dag lite
forskningsadministrativ støtte til søknader rettet mot Forskningsrådet
. Fakultetsledelser og
forskningsseksjonerkommer ofte i inngrep med slike søknadsprosesser
på et sent tidspunkt, og har
dermedlite handlingsrom for å gi optimal støtte. Prosjektsøknadersom FRIPRO har selvsagtikke
sammebehov for langsiktig kvalitetssikringsom EU-søknader,men utgjør likevel samletsett en stor
«kostnad»for UiT i form av nedlagtarbeidstidi forhold til suksessraten.

Horizon 2020
Med Horizon 2020 (2014-2020) legger EU om sin programstruktur,og møterfremtidensutfordringer
med massivsatsingpå forskning og innovasjon.Horizon 2020 skal bidra til at europeiskforskning,
teknologisk utvikling og innovasjon fører til gode løsninger på felles utfordringer i fremtiden.
Demografi (eldrebølge),helse,klima, miljø, transportog sikkerheter blant de samfunnsutfordringer
som løftes fram. Tiltakenereflekterermålenei den tidligere lanserteEuropa2020 strategienfor smart,
bærekraftig og inkluderendeveksti et EU på vei mot år 2020.
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H2020 fokusererpå tre hovedprioriteringer;framragendeutfordringer( ExcellenceScience
), industrielt
lederskap(CompetitiveIndustries) og sosialeutfordringer (SocietalChallenges
). H2020 vil takle de
samfunnsmessige
utfordringeneved å bygge bro mellom forskning og marked.Den markedsdrevne
tilnærmelsenomfatter partnerskapmellom privat sektor og medlemsstatenefor å slå sammende
nødvendigeressurser.Med fokus på Europassosialeutfordringer samler tilnærmingenressurserog
kunnskappå tvers av ulike felt, teknologierog disipliner, herundersamfunnsvitenskap
og humaniora.
A mbisjon for UiTs deltakelsei eksternt finansiert forskning
UiT har de sisteårenejobbet veldig bevist med å få flere søknadsinitiativ til EU, samtå øke kvaliteten
på disseog dermedtilslagsprosenten.UiT har ambisjonerom fortsatt økt deltakelsei EU-finansiert
forskning. Begrunnelsener at de europeiskeforskningsprogrammeneåpner for deltakelse i den
internasjonalekunnskaps
fronten og gjennomdettebidrar til kvalitet i vår virksomhet.For den enkelte
forskningsgruppen åpner europeiske forskningsprosjekter for samarbeid med de beste
forskningsmiljøenei Europa,og verdenfor øvrig, deltakelsei forskningsfronten,tilgangtil og deltakelse
i utvikling av nye forskningsresultater,
deltakelsei utvikling av ny kunnskapog samspillmed ledende
kunnskapsinstitusjoner
i Europaog ellers i verden,synlighetinternasjonaltog forskningsfinansiering.
Selv om deter mye pengerknyttettil EU-finansiertforskning,er detdefagligegevinstenesomer viktige
for UiTs fagmiljøer,og i mindregradde økonomiske.Motivasjonenligger i at rammeprogrammene
og
andre felleseuropeiskeinitiativer gir mulighet for samarbeid med de beste forskningsmiljøene
internasjonalt.
UiT har som mål å ha omfattendestøttefor fagmiljøer som ønskerå delta i EUs rammeprogrameller
randsoneprogram
mer. Pålitelig støttetil UiTs fagmiljøer er sværtviktig i satsingenmot EU-finansiert
forskning. Det er stort potensial for økt deltakelsebådei det nye rammeprogrammet
H2020 og andre
felleseuropeiskeinitiativer.
Det er fortsattfagmiljøerog lederevedUiT somikke ønskerå engasjeresegmot EU-finansiertforskning
eller somhar lav bevisstom de europeiskeprogrammen
e. Relativt få miljøer stårfor en stor del av UiTs
deltakelsei H2020 og i tidligere rammeprogrammer
. Samtidigsøkeren del sterkeog relevantegrupper
ikke EU fordi de alleredehar nasjonalemidler. Tilgangentil nasjonalemidler har de siste årenefor
enkeltemiljøer værtså god at de ikke har vurdertdet sominteressantå søkeom EU-finansiering.Dette
syneter nå i stor forandring,og mangeflere miljøer ennfør anserdet nå somen nødvendighetå seetter
forskningsmidlerutenforNorge.Dette drives også frem av at Forskningsrådeti økendegradforutsetter
aktivitet på EU arenaenfor de som har storebevilgningerfra Forskningsrådet(som for eksempelSFF
programmet).
Kapasitetsutfordringenhar vært trukket f ram av fagmiljøenegjennom hele FP7 og begynnelsen av
H2020 som en hovedutfordring.Fagfolkeneer så belastetmed andre oppgaverat deltakelsei EUprosjekterblir umulig. Her hjelper ikke administrativstøtte ± det er den faglige kapasitetensom er
utfordringen. UiT sliter også med manglendetilstedeværelse på den europeiskearenaen.UiTs
fagmiljøer klarer ikke å systematiskdelta i stor nok grad i europeisketeknologiplattformerog i andre
allianserog nettverk(COST, ERA-nett), der utlysningsteksterutformesog konsortier dannes.Dels er
det et kapasitetsproblem,og dels skyldesdet manglendeforståelseav betydningenav slik deltakelse.
Det er ogsåher selvfølgeligstorevariasjonermellom fagmiljøene,og noenfå miljøer er aktive.
UiT står foran noenhovedutfordringerinnen EU-forskningen:Å motivere og leggetil rette for fortsatt
økt deltakelsei EU-forskning, å øke søknadskvalitetenog å øke UiTs andel av inntektene i EUprosjektene.Det er stort potensialfor flere EU-finansierteprosjekteri mangeav UiT sine fagmiljøer.
Det er særligbehovfor å stimuleretil utarbeidelseav flere UiT -koordinertesamarbeidsprosjekter,
samt
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å økesøknadsinnsatsen
overfor ERC for å utvikle spissmiljøerved UiT. Samtidiger det viktig å få enda
flere forskeretil å deltai størrekonsortiumsom partnereeller arbeidspakkeledere.
Selv om UiT på sikt ønskerå få til flere koordinatorprosjektersom ledes av våre forskere, er det
selvfølgelig viktig å poengtere at deltakelse i EU-prosjekter (både som partner og som
arbeidspakkeleder)
ogsåer sværtviktig. Forskerebør begynnemed å delta i europeiskenettverk og
mobilitetsprogrammer(COST, ERA-nett, Marie Sk odowska Curie Actions), samt å delta i store
samarbeidsprosjekter
som partnerefør de går i gang med egne, store koordinatorprosjekter.Dermed
byggerde gradvisopp VLQ
³(8 -NRPSHWDQVH´
RJ HUIDULQJ
'HOWDNHOVH
L(8 -prosjekter,bådesom partner
og ikke minst som arbeidspakkeleder,
gir viktig merverdifor UiT sine forskere.Her får de konsentrert
seg om sin forskning, med minimum av administrativ byrde, samtidig som de får tilgang til et
internasjonalt nettverk med høy kompetanse,internasjonaleforskningsresultaterog internasjonal
synlighet.Det er derfor viktig ikke å undervurderedeltakelsei EU-prosjekter,bådestoreog små.Slik
deltakelseleder gjernetil mer samarbeid og invitasjontil nye EU-konsortium.En liten partnerrollei et
EU-prosjektkan dermedha langsiktigsnøballeffektfor den enkelteforskereller forskergruppe.
UiT deltari en del søknadersomoppnårsværthøy karakter,mensomallikevel ikke blir in nvilget. Dette
viser at konkurranseninnenfor enkelteprogrammerer megethard.Det er likevel viktig å fortsetteå ha
fokus på å styrkekvaliteteni søknadene.
Kvaliteteni søknadene
måforståsut ifra deevalueringskriterier
sombenyttesfor EU-søknader.Når EU-søknaderoppnårlav scorei evalueringssystemet
betyrikke dette
nødvendigvisat den faglige kvaliteten i søknadeneog på de fagmiljøenesom deltar er dårlig. Ofte er
det den samfunnsmessige
relevansenav det foreslåtte prosjektet for Europa og relevansenfor det
spesifikkeutlysningstemasøknadenrettersegmot somer problematisk.Det kan ogsåværevanskeligå
VFRUH
K¡\WSnNULWHULHQH
³ implementation
´ RJ ³ impact´ GYVKYRUGDQ
SURVMHNWHW
VNDO
JMHQQRPI¡UHV
RJ
hva somskal væreresultateneav prosjektet og hvordandisseskal gjørestilgjengelige.Her bør rådgivere
og eksternkompetansekunnebiståforskernemedå kommei mål.
Det er videre viktig å motivereog leggegodt til rette for deltakelsei EU-forskning for enkeltemeget
sterkeog/eller relevante fagmiljøer ved UiT som har et uutnyttet potensialinnenfor H2020. Dette er
høykvalitetsmiljøersom arbeidermed temasom er relevantefor de tematiskeprogrammeneinnenfor
rammeprogrammet,
samt grunnforskningsprogrammet
ERC. I altfor mangetilfeller er innsendelseav
søknaderet resultatav for tilfeldige prosesser,og tiden til rådighetfor å få fram en god søknader knapp.
Det er nødvendigmed langsiktig strategi og systematiskarbeid for å øke fagmiljøenesdeltakelsei
europeiskeforskningsprogramme
r.
Oppsummerter UiTs potensialfor deltakelsestørreenndenfaktiskeprosjektaktivitetenvi har per i dag.
Det er viktig framoverå vektleggekvalitetssikringav søknaderog søknadsprosesser,
og samtidiglegge
til rettefor at godeog relevantefagmiljøer vil delta aktivt i H2020og kommenderammeprogrammer.
Videre satsing
Mot dette bakteppetmå vi vurdere hvordan UiT s videre satsing på EU-finansiert forskning skal
utformes.Ambisjonener å økeaktivitetsnivåetbetydelig.Dettevil bli gjort bådegjennomadministrativ
støtteog gjennomtydelig ledelsesoppmerksomhet
på alle nivåeri organisasjonen.
EU-satsingenemå bli
sterkt forankret i ledelsesstrukturenog linjen for å etablere en grunnleggendeog gjennomgående
motivasjonfor- og forståelseav betydningen av deltakelsei de europeiskeprogrammene.
Stimulering til EU-forskning ved UiT må gjøresi tre ulike ledd: ledelse± administrasjon± forsker.
Faglig ledelsehar en viktig rolle når det gjelder framhevingav godeforskningsmiljøerog stimulering
til økt finansiertvirksomhet.UiTs rolle og engasjementer viktig for at forskereskal kunnehevdesegi
den sterkeinternasjonalekonkurransen.Kvalitet utvikles besti samspillmedandre.For at noenmiljøer
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skal kunne utvikle seg og bli sterkere,spesielti internasjonaltsammenheng,må vi aktivt dyrke fram
nye, sterkemiljøer. Utfordringener å få flere miljøer til å søkeom midler slik at detblir en størrebredde
i forskningsmiljøenesom søkerom og får EU-støtte.Fakultetenemå videreføreog styrke arbeidet sitt
for å integreredeltakingi rammeprogrammene.
De må byggeopp sterkeforskningsgrupper,for å siden
gjøre dem i stand til å søke/fåEU-støtte. Hver forskningsgruppebør kartleggesine muligheter for
eksternfinansiering,medspesiellfokus på EU-deltakelse.
Fakultetenemå leggeendabedretil rette for internasjonalutveksling,nettverksbyggingog strategiske
partnerskap.Det er viktig å tenkepå mobilitet ± spesieltfor yngreforskere± for å byggenettverkog ta
de førsteinternasjonaleskrittenePRW
³VWDLUZD\
WR
H[FHOOHQFH´
Her børogsåforskningsterminordningen
i størregrad utnyttesstrategisk.Slik nettverksbyggingkan føre til store samarbeidsprosjekter
senere.
Forskningsgrupper
bør ha sommål å ha mer strategiskfokus på internasjonaltsamarbeid, samtidigsom
det er viktig å synliggjøredenforskningende gjør; det gjør ossigjen til mer attraktivepartneresenere.
Å øke kvalitetenpå søknadervil reduseretidsspill på søknadersom ikke vil nå frem i konkurransenog
forbedresuksessrate,
medpositiveeffekterpå UiTs omdømme.Søknadskvaliteten
hengersammenmed
bådevitenskapeligkvalitet og kunstenå skrivegodesøknader
. Forutsattat denvitenskapeligekvaliteten
på søknadener fremragende,er det mulig å settei gangtiltak som kan gjennomførespå kort sikt for å
øke mulighetenefor tilslag.
Forbedringav forskningskvalitetener et langt mer sammensatt
spørsmål,og har et lengretidsperspektiv.
Forskereburde i større grad jobbe sammenom å utarbeideprosjektsøknader,og ideelt sett burde
f orskningsgrupperværesentralei arbeidetmed å hevekvalitetenpå prosjekterog søknader.De burde
ogsåkunnegi råd (i) om hvor søknadenbør sendesog (ii) om prosjekteter modentfor innsending.Hvis
forskningsgruppen
forenesom et utvalg av prosjekter, kan forskningsgruppenværeen viktig ressursfor
prosjektlederved å gi tilbakemeldingerog forslag til forbedringer.Klarer UiT å lage godebetingelser
for organiseringenav forskningsvirksomheten
etter en forskningsgruppemodell,
er det håp om at man
kan utvikle effektive tilnærmingersom kan bidra til å heveantall godesøknader.Våren 2016 ble det i
regi av Forskningsstrategisk
utvalg utarbeideten Veilederfor forskningsgruppersomskal bidra til bedre
fungerendeforskningsgrupperved UiT.
Veien til EU-midlene bestårav bådekortsiktige og langsiktigemål, og det endeligeresultateter først
nåddnår en har fått stabil interessefor H2020,samthøy søknadsaktivitetog tilslagsprosent.UiT har på
lengresikt ambisjonerom å kommedit, og derfor vil fokuset i H2020 periodenværeå byggeopp om
og danneet godt grunnlagfor at detteblir det endeligeresultatetfor samtligefakulteterved UiT.
Det er viktig å informereforskereom at alle må startei det småog byggeopp kunnskap,kompetanse
og internasjonal anerkjennelsefor å bli vurdert som potensiellepartnerei søknader.Snarveierfinnes
ikke, og for de aller fleste vil veientil suksessgå gjennomgradvisoppbyggingav erfaring,kompetanse
og nettverk. Aktivitet internasjonalter en vesentligdel av prosessenfor å nå opp i H2020.En av mange
årsaker til at miljøer slår igjennom, er strategisk jobbing med nettverksbygging.Man må derfor
understrekeviktighetenav å bruke de tilgjengeligeressurseneinternt og eksternttil nettverksbygging,
aktiv deltakelsepå internasjonaleseminarerog konferanser,deltakelsei ekspertgrupperorganisertav
EU-kommisjonen,gå inn somevaluatorfor EU-prosjekter,osv.
Genereltsett er det lite ressursertil EU-arbeid ved UiT. Selv om utviklingen har gått i positiv retning,
kan ressurseneikke sammenlignesmed hva man har av personaleog midler ved de andre store
universitetene.Ettersommålsetningenved UiT er at søknadsmengden
skal øke, vil man etter hvert
trengeflere rådgiveremedEU-kompetanse.Prosjektstyringer ogsået områdesommå settesi fokus de
kommendeårene.Oppbyggingav profesjonellprosjektstyringer nødvendignå når flere får tilslag og
komplekseprosjekterskal driftes. En egenprosessunderADM2020 vil i løpet av høsten2016 gi råd
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om hvordan det administrative støtteapparatetinnen både søknads
- og driftsfasen bør arbeide,
organiseresog dimensjoneres.
Status

Offisielle tall fra EU-kommisjonen16. mars2016over søknadsinnsats
og uttelling i H2020for de
norskeuniversitete
ne viserat UiT ligger på andreplassmeden suksessrate
på 14,7% og 14
innvilgetesøknadersålangt (kun 13 av disseinnvilgeteprosjektenevisesi tabellennedenfor).
Tabell 6.1 H2020: Resultater per program i søknaderfor universit etenetotalt .
Universitet
UiB
UiT
UiA
NTNU
UiO
UiS
NMBU
UiN

Antall deltakelser
i søknader
179
94
33
359
363
25
73
10

Suksessrate
i innstilte prosjekter
33
13
4
40
36
2
4
-

18,4 %
14,7 %
12,1 %
11,1 %
9,9 %
8,0 %
5,5 %
-

Ekskl. 1.trinnssøknader
ved totrinnsprosesser
og ugyldigesøknader
Kilde: eCordasH2020 søknadsdatabase
(Kommisjonen)

UiT deltari omtrentdobbeltså mangeinnsendtesøknaderper år i H2020 sammenlignetmed FP7. Til
de første to utlysningsårenesendtevi fra oss henholdsvis65 (2014-call) og 60 (2015-call) søknader
(inkludert 1.trinnssøknaderved totrinnsprosesser).Så langt er omtrent 70 søknaderinnsendt eller
planlagttil årets2016-call. Detteer en veldig positiv økning,som samtidigviser en mye størrebreddei
fagmiljøenesomdeltari H2020enni de tidligere rammeprogrammene.
Detteviser at det er sværtviktig
å fortsettearbeidetmedmålbevisstemobiliseringstiltak.

Tabell 6.2 UiTs deltagelseog uttelling (2007-2015).
Søknadsår

Deltakelser
i søknader i innstilte prosjekter
2007
46
4
2008
17
5
2009
14
5
2010
27
9
2011
22
6
2012
27
4
2013
42
6
2014
65
7
2015
60
7

Inkludert 1.trinnssøknader
ved totrinnsprosesser
Kilde: Avdeling for forskningog utviklingsarbeid,UiT

UiT sender også fra seg mange flere koordinatorsøknaderper år enn vi gjorde i de tidligere
rammeprogrammene,
med 9 koordinatorsøknadertil 2014-callen og 12 til 2015-callen, og tallet
fortsetterå økei 2016.
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UiT sin suksessratehar gått ned fra FP7, men det gjelder alle de norskeuniversitetene± og Europa
generelt.For heleFP7-perioden(2007-2014)haddeUiT 23,1 % suksessrate,
noesomvar dennestbeste
av alle de norskeuniversitetene.Vi har fortsatt sammeplasspå listen, og antall innvilgede prosjekter
går ogsåsakteoppover,samtidigsommangenye,og henholdsvisunge,forskereprøverseg.Det er mye
læring å henteav deltakelsei EU-søknader(og søknadssk
rivekurs rettet mot H2020),selv om ikke alle
fører til tildeling. Mangeungeforskeresom lærerå skrive godeEU-søknaderlykkes seneremed sine
søknadertil Forskningsrådetog andrenasjonalefinansieringskilder.Deltakelsei H2020kan derfor aldri
sieså væremislykket selv om tildeling fra EU uteblir. Videre viser erfaring at mangeikke lykkes med
sine EU-søknaderfør i andreeller tredjeomgang,så det er viktig å motivereforskeretil å videreutvikle
og sendeinn sinesøknaderflere ganger.
Tabell 6.3 nedenforviser resultaterper programi søknaderfra UiT så langt i H2020 (2014- og 2015calls), hvor førstetrinnssøknaderved totrinnsprosesser
er ekskludert.Her ser vi at UiT sine forskere
sender flest søknadertil Excellent Science pilaren og til FOOD og HEALTH innenfor Societal
Challengespilaren.

Tabell 6.3 H2020: Resultater per program i søknaderfor UiT
Programkortnavn
ERC
FET
INFRA
MSCA
Sum Excellent Science:
LEIT ADVMANU
LEIT ICT
LEIT SPACE
Sum Industrial
Leadership:
ENERGY
FOOD
HEALTH
SECURITY
SOCIETY
Sum SocietalChallenges:
INEGSOC
Sum Sciencewith and for
Society
Sum totalt H2020:

Antall deltakelser
i søknader
i innstilte prosjekter
10
1
2
7
3
32
2
51
6
1
6
1
1
8
1

Suksessrate
10,0 %
42,9 %
6,3 %
11,8 %
16,7 %
12,5 %

4
11
13
2
4
34
1
1

1
4
1

25,0 %
36,4 %
7,7 %

6

17,6 %

94

13

13,8 %

Ekskl. 1.trinnssøknader
ved totrinnsprosesser
og ugyldigesøknader
Kilde: eCordasH2020 søknadsdatabase
(Kommisjonen)

Av de 14 innvilgede prosjektenei 2014og 2015er seksprosjekterved NT-fak, seksved BFE-fak og to
ved Helsefak.
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T abell 6.4 H2020: Innvilge de søknader(2014-2015.
Program kortnavn Akronym

UiT -forsker

Fakultet

UiT -rolle

År

Blue Growth

CLIMEFISH

MichaelaAschan

BFE fak

koordinator

2015

Blue Growth

ATLAS

Claire Armstrong

BFE fak

WP-leder

2015

MCSA-RISE

OceanMedicine

JeanetteAndersen

BFE-fak

partner

2015

HEALTH

SENSE-Cog

Theresevon Hanno

Helsefak

partner

2015

LCE

STEMM-CCS

StefanBuenz

NT-fak

partner

2015

ResearchInfra

ELIXIR -EXCELERA

NT-fak

partner

2015

ICT

WEKIT

Nils Willassen
PhuneetSharma&
VegardNergård

NT-fak

partner

2015

SFS

Discardless

Kåre Nolde Nielsen

BFE-fak

WP-leader

2014

FOOD

PrimeFish

Claire Armstrong

BFE-fak

partner

2014

MSCA-ITN

SAF21

MelaniaBorit

BFE-fak

koordinator

2014

ERC PoC

BLOBREC

Eiliv Lund

Helsefak

PI

2014

DRS

IMPROVER

NT-fak

WP-leder

2014

ResearchInfra

ENVRI PLUS

ChristerPursiainen
BenedicteFerre&
JürgenMienert
Nils Willassen&
Lars Ailo Bongo

NT-fak

partner

2014

NT-fak

partner

2014

ResearchInfra
EMBRIC
Kilde: A vdeling for forskningog utvikling, UiT

UiT kanogsåvise til en positiv økningde sisteårenenårdet gjelderEU-inntekter,bl.a. med20 % økning
i inntekterfra 2014til 2015.
Tabell 6.5 H2020: Inntekter UiT 2007-2015.
Søknadsår

EU-inntekter
(1000kr)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

8 187
14 357
17 407
11 930
24 308
18 556
22 971
25 857
35 519

Kilde: Økonomiavdelingen,UiT
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Mobiliseringstiltak H2020
Nøkkelentil økt suksesssyneså ligge i evnentil å mobilisereog motivere,og etablereen grunnleggende
forståelseav betydningenav deltakelsei internasjonaleforskningsprosjekterved UiTs fagmiljøer.Den
viktigste oppgavener derfor fortsatt mobilisering av fagmiljøeneog motivering for deltakelsei EUfinansiert forskning. Et betydelig arbeid er gjort bådemot slutten av FP7 og begynnelsenav H2020
nettoppfor å øke oppmerksomheten
på deltakelsei de europeiskeprogrammenei et faglig-strategisk
perspektiv.Dette viktige arbeideter gjort bådeav fakulteteneog Avdeling for forskning og utvikling
(AFU). Mobiliserings- og forankringsarbeidetvidereutviklesnå med vekt på sterkereoppfølging og
konkreteaksjoner.
AFU har i samråd med fakultetenesatt i gang noen store mobiliseringstiltakmot H2020, hvor de
viktigste er følgende:
H2020 Priority Program(årlig fra 2014),inkludert H2020 Project Initiation Handbook
Arctic MSCA-IF Program(i gangfra 2016)
ERC opplæringsprogram
(årlig fra 2013)
MSCA-COFUND søknad(frist september2016)
EU-nettverk«Arktisk Horisont»(sentinn til søknadsfrist20. april 2016)
AURORA Outstanding(planlagtmedoppstarti 2017eller 2018)
H2020 Priority Program
AFU har siden2014 ledetet målrettettiltak mot forskningsgrupperved UiT som har et størrepotensial
for å nå opp i de internasjonalekonkurransearenaene
og sommanmenerhar spesielleforutsetningerfor
å leveregodeprosjektsøknader
til Horizon 2020.Målet er at dissegruppeneskal kunneetableresegi
det europeiskeforskningstoppsjiktet.Utvelgelseav gruppergår på produktivitet,muligheterog EU sine
satsinger.
Inntil 5-10 grupperhar blitt valgt ut per år de sistetre årene(2014,2015og 2016-calls). Dissegruppene
har fått tilbud om særskilt oppfølging av EU-rådgivere ved UiT (ressursgrupper),samt tilbud om
deltakelsepå en-dagsLogic Train/ConceptWorkshop, etterfulgt av individuelle oppstartsmøter.
De har
ogsåfått posisjoneringsmidler(NOK 100 000 per gruppe)og pre-evalueringav eksternekonsulenter.
Fra og med 2017-utlysningen blir dette til H2020 Priority Program med litt annen struktur, hvor
forskerekan selv meldesin interesse,løpendesøknadsfristtil opptaki programmet,tettereoppfølging,
bindendetidsfrister,nettsidemedsamletinformasjon,tilgang til eksternekonsulentertil pre-evaluering
av søknaderfør innsendelse,samt belønningsmidler(100 000 NOK per gruppe,for hver innsendte
søknad)i tillegg til muligheterfor PES-midler. Det arbeidesogsåmed egenhandboksom gir støtte og
råd til søknadsutforming.
Formålet med programmeter å kunne tilby mer spissetog skreddersyddadministrativ støtte til de
forskernesomønskerå lagekoordinatorsøknad
mot utlysningeri H2020.Programmetskal påsikt kunne
føre til flere H2020søknaderhvor UiT forskereer koordinatorer.
Arctic MSCA-IF Program
Norske søkere (UiT forskere inkludert) sender for få søknadertil EUs finansieringsordningfor
internasjonalforskermobilitetMarie Skáodowska-Curie Actions (MSCA). Institusjonenevåre utnytter
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derfor ikke mulighetenelike bra som mangeandreland. MSCA har fire tiltak: Individual Fellowships
(IF), InternationalTraining Networks(ITN), COFUND og RISE. UiT sineforskeresøkeri økendegrad
om ITN (16 søknaderi 2014, derav fire koordinatorsøknader;14 søknaderi 2015, derav fem
koordinatorsøknader;
og 11 søknaderi 2016,deravtre koordinatorsøknader).
For InternationalTraining
Networks er den norskesuksessratenpå 6,7 % (gjennomsnittEuropa6,9 %). Veldig mangeforskere
søkerom ITN fordi detteprogrammeter «bottom-up», åpenfor alle fagfelt.
Norsk suksessratefor Individual Fellowshipsble i 2015 på 5,9 %. Gjennomsnittligsuksessratefor
søknadersett som «avsenderland»
er 14,1 %.
En nøkkel til bedre kvalitet i norsk forskning, er at norske forskere og fagmiljøer deltar mye mer i
internasjonaltforskningssamarbeid.Det betyr at flere norske forskere må reise ut og arbeide ved
utenlandskeinstitusjoner, og at norskeinstitusjonertar imot flere utenlandskeforskere.Norskeforskere
har alt å vinne på å tiltrekke segforskerefra en større«pool»ennden norske.Fagmiljøersomblir kjent
for høy kvalitet i forskningenblir attraktive for dyktige forskere, og det styrker fagmiljøene.For den
enkelteforsker som vil utvikle segfaglig, er det en fordel å oppholdesegen eller flere perioderved en
utenlandskinstitusjon,samarbeideinternasjonalt,byggesegfaglige nettverkog få mulighettil å utvikle
enda bedreprosjektideer.Det gir igjen mulighetfor å søkeog oppnåinternasjonalfinansiering,somfor
eksempelERC.MSCA er en god ordningbådefor å henteungetalentertil UiT og for UiT sineforskere
somvil ut. MSCA er dessutenanerkjenti storedelerav verden.For UiT sineungeforskeresomvil delta
internasjonalt,er MSCA-stipendetet kvalitetsstempelsom gjør forskeren attraktiv for utenlandske
institusjonerog fagmiljøer.PåsammemåtehjelperMSCA-søknaderUiT medå styrkesitt internasjonale
renommé.
UiT sine forskeresøker i liten grad MSCA-IF utreise,samtidig som det har vært liten interessefor/
kjennskaptil mulighetenefor å hente inn gode postdoc-kandidatergjennom MSCA-IF. MSCA er
tematiskåpentog alle disipliner kan søkeom støtteher. Et forsterketarbeidfor å få fram godesøknader
her bør prioriteres. AFU lanserte i 2016 «Arctic MSCA-IF Program».Hensikten er å rekruttere
talentfulle, unge postdocsutenfor Norge, som har sammenfallendeforskningsinteressemed våre
forskereved UiT. Programmetble annonsertved UiT høsten2015og 30 veiledereved UiT ble valgt ut
til å delta. Veiledereog AFU skrev fag-spesifikkeannonserfor å lete etter talentfulle yngre forskere
som ønskerå delta på programmet.Vi mottok hele146 søknadertil fristen i mars2016.Av dissevil 32
forskerenå få tilbud om å kommetil UiT i begynnelsenav juni 2016 for et to-dagersArctic MSCA-IF
Symposium
. Her vil søkerneha individuellemøtermedsineveiledereved UiT, samtidigsomAFU tilbyr
alle deltakere felles MSCA-IF skrivekurs. Deretter vil kandidater kunne starte søknadsskrivingen
sammenmed sin veileder.Søkernetilbys støttefra forskningsrådgiverepå fakultet og AFU, samtpreevalueringav søknadengjennomeksternekonsulenter.Programmetvil omfatteEuropean Fellowships
(EFs)somvil kunnegi oppholdved UiT i 12-24 måneder.Det er oppretteten egennettsidemedsamlet
informasjonom detteprogrammet,samtlaget Step-to-Stepguidetil søknadsutforming.
Ettersomdettetiltaket har blitt sværtgodt mottatt,bådeav veiledereved UiT og yngreforskerefra hele
verden,er det ønskeligå fortsettemeddetteprogrammethvert år. Samtidigblir nestestegå mobilisere
for MSCA-IF utreisefor UiT s internekandidater.UiT bør for eksempeloppmuntretil å brukedettesom
planleggingav forskningsterminopphold.
MSCA-IF utreisekan ha varighetopptil tre år, to i utlandetog
ett i Norge.
ERCopplæringsprogram
AFU har fra 2013årlig hatt målrettetetiltak mot utvelgelseav godeERC-kandidaterved UiT. Dissefår
delta på et internt ERC Training Program, med særskiltoppfølgingmot søknadsinnsendelse.
Tildeling
av ERC stipender noe av det mestprestisjefylteen forskerkan få i Europa.I tillegg til å gi den enkelte
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forsker unike forskningsmuligheterog stor faglig anerkjennelse, er ERC viktig for synlighetenog
benchmarkingenav europeiskeuniversiteter.Det er ikke realistisk at UiT sendermangesøknadertil
dette virkemiddelet per år, men det bør arbeidessystematiskfor å få fram gode søknadertil hver
søknadsfristog gi søkernegod støtte.
ERC opplæringsprogrammetinkluderer samlinger med lokale EU-rådgivere hvor deltakere får
opplæringom EU-systemet,struktureni H2020, informasjonom ERC, krav til søknaderog råd om
søknadsskrivingog oppbyggingav prosjektbeskrivelse
. De fleste årenehar det også vært tilbud om
fellessamlingmed spesialistfra konsulentfirma,samt individuelle samtalermed aktuelle søkereog
tilbud om pre-evalueringav søknaderfra bådeAFU og eksternkonsulent.
Søkeretil ERC Startingog ConsolidatorGrant som kommervidere til Steg2 av evalueringsprosessen
må dra til Brusselfor et intervju. Detteintervjueter av stor viktighet ± og er obligatoriskfor deltakerne.
AFU har de siste årenedekket en del av kostnadeneved reisen til Brussel i forbindelse med dette
intervjuet, samt satt opp tilpasset intervjutrening ved UiT i forkant; bla med ekstern konsulentog
ekspertpanel.
MSCA-COFUND søknad
AFU er i gang med en MSCA-COFUND søknad, med frist i september2016. COFUND er
samfinansierin
g av stipendprogrammerpå dr.grads- og postdoktornivå,der transnasjonalmobilitet
inngår.I vår søknadsøkervi om 30 postdoktorstillinger,somvil kunnekommetil UiT i 2-3 bolker over
en 5-års periode.Formålet er delvis det sammesom med Arctic MSCA-IF Program (se overfor); å
rekrutteretalentfulle,ungepostdocsutenfor Norge til UiT, samtidigsom vi ønskerå øke mulighetene
for utreisefor internekandidaterved UiT.
EU-nettverk«ArktiskHorisont»
AFU har ogsåsendtfra segsøknadtil DIV -INT programmeti Forskningsrådet(frist 20. april 2016)om
EU-nettverket«Arktisk Horisont».Dette er en utlysning av midler til EU-nettverkfor mobiliseringtil
H2020.Overordnetmål er å bidra til økt mobiliseringog deltakelsei H2020,gjennomøkt kompetanse,
bedre samarbeidmellom nøkkelaktører,læring,deling av god praksisog utvikling av allianser.
Målsetningeni Arktisk Horisont er forankret i Fylkesplanenfor Troms (2014-2025) sitt mål om at
regionen skal være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og tiltrekke seg kompetent
arbeidskraft,kapital og nyskapendevirksomheter.Hovedmåletmed å etablereArktisk Horisont (hvor
UiT er prosjekteier)er å stimuleretil økt deltakelseog økt suksessrate
for regionaleaktøreri H2020.
Arktisk Horisont vil spesielt ha fokus på mobilisering av bedrifter, FoU-miljøer og offentlig sektor i
regionen. Nettverket skal legge til rette for tettere kobling og kompetanseutvekslingmellom
kunnskapsmiljøene,bedriftene, virkemiddelaktørene og Troms fylkeskommune som regional
myndighet,slik at flere aktørerdeltarog lykkes i H2020.
Arktisk Horisont har for 2017/2018valgt å ta utgangspunkti to av fire tematiskekompetansemiljøeri
fylkeskommunensFoU-strategi:bionæringerog rom/jord. Disseto miljøeneer nasjonaltledendeog har
betydeligpotensialeinnenH2020.De representerer
modenhet,tyngdeog en balansemellom offentlige,
private og virkemiddelaktører.Miljøene har erfaring fra EU samarbeidog har en kritisk massemed
kjernekompetanse
somkanstyrkes,menogsådelesmedandreaktørersomikke er like modne.Miljøene
er stabile,medgodelangsiktige mulighetertil å søkeEU-finansiering.Man vil gjøre en årlig vurdering
av hvor vellykket arbeidetmedde tematiskemiljøenehar vært,og vi ønskerå inkludereandretematiske
miljøer etterhvert for å stimulerenye aktørerfor deltagelsei H2020.
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A ktuelle søknadsmuligheter settes på agendaen, informasjonen spisses, nye søkere får
kompetanseerfaring
fra de med erfaring, bedrifter møter forskerepå sammefagtema,forskere får en
mulighet til å møte bedrifter som er interesserti å søkeH2020, støtteapparatetinformererog bidrar i
partnersøk.
Aurora Outstanding
Aurora Outstandinger et nytt karrierefremmende
programfor ungefremragendeforskereved UiT. Med
erfaringav utvelgelseav prioriterte grupper(H2020Priority Program) og ERC opplæringsprogra
m ser
vi behovetfor å lansereet mer langsiktig «stjerneprogram»
for våreyngreforskere,somet viktig ledd i
dereskarrierebygging.Dette vil bli lanserti 2017/2018,der inntil 20 forskereved UiT kan deltai et toårlig program(hvor ti nye forskereblir tatt opp på programmetårlig). Disseforskernevil, i samarbeid
medfakultetene,bli håndplukketav AFU. De børalle haoppnåddtoppevalueringeri fagfellevurderinger
og væregodt i gangmeden internasjonalforskerkarriere.Utvelgelseer basertpå (a) f aglig eksellensog
forskningserfaring
, (b) tidligereerfaringmedeksternfinansieringog/ellerhøy scorefra Forskningsrådet
og (c) karriereprofilog potensialefor en fremragendeforskerkarriere(ERC-stipend).
Målet er å støtteutviklingen av nye forskertalentersom skal etablereseg på høyt internasjonaltnivå;
mot ERC-stipend,ledelseav koordinatorprosjekti H2020eller ledelseav SFF/SFI.
Hver programsyklusblir på to år, hvor de utvalgteforskernemøtesto gangeri semesteretmedfokus på
ulike temaer som; hva er ground-breaking, ledererfaring, internasjonalisering og mobilitet,
mediatrening, profil på internett, bibliometri osv. Det vil bli oppnevnt en intern og en
ekstern/internasjonalmentor for hver kandidat. Forskerne lager langsiktige kvalifis eringsplaneri
samarbeid med mentor/støtteteamrundt sin egen karriere ± inkludert publisering, H-index,
internasjonalisering,
forskningsledelse,
utenlandsopphold
osv. Aurora Outstandingvil gi mer langsiktig
oppbyggingav karrieremot ERC.
Planener videre at forskeresom har kommettil UiT via vårt Arctic MSCA-IF program,samtde som
får tilbud om «innstegsstillinger»ved UiT ogsåblir tatt opp på Aurora Outstanding.
Andre tiltak:
COST Actions, ERA-net og JPI-programmer(Joint ProgrammingInitiativ ) er alle viktige arenaerfor
informasjon,nettverksbyggingog deltakelsei europeiskforskning,ikke minst for yngre/ferskeforskere
som på sikt ønskerå delta i EUs rammeprogrammer.
UiT bør væreen mer aktiv deltakeri relevante
plattformerog nettverki Europa. Aktiv deltakelsepå stakeholder/brokerage
meetingsi Europaer også
et viktig ledd i nettverksbygging.AFU planleggeret åpent informasjonsmøteved UiT om COST i
2016/2017.Dessverreopplevervi i stadig størregrad at COST-nettverkenesetteret øvre tak på hvor
mye reisenkan koste for eksempel,noe som gjør at det ofte er vanskeligå delta fra norsk side uten å
betaledeler av deltakelsenselv. Forskningsrådethar ogsåavviklet sin COST-støtteordning.UiT bør
vurdereå setteav midler til å dekkedifferansenmellom hva COST-nettverkenekan tilby og faktiske
reiseutgifter. Store og små informasjonsmøterved fakulteter/institutter/forskergrupper
med lokale
rådgivere,AFU, National ContactPoints (NCPer)ved Forskningsrådetplanleggesetterbehov.
Det bør arbeidesmer systematiskfor å få flere UiT forskereinn somevaluatoreri evaluerings-panelene
i EU-systemet.Dette vil gi økt kompetansepå søknadsbehandling
i EU og bedreforståelseav hva som
skal til for å nå opp.Spredningav informasjonog kompetans
e etterdeltakelsei prosessene
i EU er også
viktig .
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For å sikre langsiktig og strategiskoppmerksomhetpå de muligheter som finnes innenfor de ulike
europeiskeforskningsprogrammene
bør forskergrupperfå et særligansvarfor aktivt å følgeopp utvalgte
områder, i nær dialog med andre relevante fagmiljøer, og i samarbeidmed det administrative
støtteapparatet
ved UiT.

Styringssignal
IX.

For å økefinansieringenav forskninggjennomEUs rammeprogramskal UiT etablereet sett
interneprogramsom bådeskal byggekompetanseog motiverevåre forskeretil å søkeog
lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.
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7. VITENSKAPELIG PUBLIS ERING OG OPEN ACCESS
Etter innføring av ny publiseringsindikatorøkte antall publikasjonspoengved alle norske
universiteterog de f lesteav UiTs fakulteter/enheteri 2015.
UiT beholder sin andel av publiseringen i UH -sektoren etter innføring av ny
publiseringsindikator.
Kvinnelige forskereved UiT har i 2015 fortsatt den høyesteandelenpubliseringsammenlignet
medfordeling av forfatterandelermellom kvinner og mennved de øvrigenorskeuniversitetene.
Andelen Open Access-publiseringen ved UiT er på sammenivå som i 2014, og vi har ikke
oppnåddønsketveksti andelegenarkiverte publikasjoner.
Vitenskapeligpublisering av forskning er en vesentligdel av kunnskapsproduksjonen
ved UiT. Alle
vitenskapeligepublikasjoneri 2015ble rapporterttil Databasefor statistikkfor høgreutdanning(DBH)
1. april 2016. Publikasjonspoengbrukes som en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig
publisering.Indikatoreninngår som en av flere indikatoreri den resultatbaserte
finansieringsmodellen
for institusjonenei universitets- og høgskolesektoren.
I evalueringenav den norskepubliseringsindikato
ren fra 2014 (Aagard m.fl. 2014),31 ble manglende
fagfeltnøytralitetpåpektsomensvakhetvedindikatoren.Ulike tradisjonerfor samforfatterskap
innenfor
ulike fagområderkanslå urettmessigut i indikatoren.For å kompenserefor manglendefagfeltnøytralitet
er beregningsmetoden
for publikasjonspoengendretfra og med 2015-data32. For perioden2010-2015
anslåsden nye beregningsmetoden
å øke publiseringenmed ca. 40 % i UH-sektoren.Etter den nye
metodener det samledeantall publikasjonspoeng
ved universiteterog høgskoleri 2015 snaue22 000,
mot ca. 15 350 etter gammelberegningsmetode.

Resultater for UiT i 2015
UiT haddesitt hittil bestepubliseringsåri 2014, med en vekst i publikasjonspoengpå 10,5 %. I 2015
har UiT en vekst i publikasjonspoengpå 42,9 %. 33 Veksten skyldes innføringen av ny
publiseringsindikator,da UiTs publikasjonspoengi 2015 beregnetetter gammelmetode,viser en svak
tilbakegangpå -0,9 %.
For UH-sektoren samlet finner vi en vekst i publikasjonspoengi 2015 på 43,8 %, som vist for
universitetenei tabell 8.1. Sammen
stilt medpublikasjonspoeng
for universitetenefor 2015ettergammel
beregningsmetode,
servi i tabell 8.2 at vekstenprimærtskyldesinnføringenav ny publiseringsindikator.
Alle institusjonenefår flere poengetter ny beregningsmetode,
men i sværtvarierendegrad, særligsett
for UH-sektorenunder ett. Generelt øker publikasjonspoengene
mer ved etablerteuniversiteterog
vitenskapeligehøgskolerennvedhøgskoler.Beregningerav publikasjonspoeng
etterny metodebakover
i tid, har bekreftettendenseni publiseringsmønsteret
som man har sett tidligere. Publiseringeni UHsektorenhar hatt en kraftig vekstfram til 2012,for deretterå ha flatet mer ut. UiT har imidlertid hatt en
økning fra 2012til 2015.
31

Evalueringav den norskepubliceringsindikatoren(Aagardm.fl. 2014)
Ny beregningsmetode
for publiseringsindikatorbeskrivesi Tilstandsrapportfor høyereutdanning2016,s. 96
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff233dff1b2a48359ee92c7e1b4eb8
76/tilstandsrapport2016_endelig_nettversjon.pdf
33
Dersomikke annetoppgis,er publiseringsresultatene
for UiT i 2015 ikke inkludert tidligere Høgskoleni Harstadog
Høgskoleni Narvik. De tre institusjonenerapportertehver for segpubliseringsresultater
for 2015.
32
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Tabell 7.1 Universitetenespublikasjonspoengi 2015.34
Publiseringsnivå( %)
Publ.poeng Endringfra
ForfatterAndelpoeng
2015
2014
andeler
UH-sektoren
Universiteter
NMBU
NTNU
UiA
UiB
NU
UiO
UiS
UiT
HiH
HiN

21968,0
17704,7
948,1
4380,6
686,0
3058,4
284,0
5826,9
739,1
1784,4

43,8%
47,9%
42,2%
44,7%
22,6%
56,3%
75,5%
51,1%
48,0%
42,9%

100,0%
80,6%
4,3 %
19,9%
3,1 %
13,9%
1,3 %
26,5%
3,4 %
8,1%

14837,7
11 460,4
641,2
2832,4
522,3
1910,1
211,6
3588,9
518
1235,8

21,9
59,9

4,3%
-4,4%

0,1 %
0,3 %

24
49,1

Antallpubl.

Nivå 1

Nivå 2

Publikasjonsform (%)
Periodika- Antologiartikl
Monografier
artikler
er

981
3929
679
2980
272
5491
690
1843

78,2%
75,9%
83,0%
76,8%
83,3%
74,5%
73,6%
72,3%
79,9%
78,3%

21,8%
24,1%
17,0%
23,2%
16,7%
25,5%
26,4%
27,7%
20,1%
21,7%

77,5%
79,9%
88,4%
81,5%
65,7%
84,5%
55,3%
79,7%
74,1%
78,4%

21,1%
18,8%
10,8%
17,8%
32,1%
14,3%
41,5%
18,7%
24,5%
20,6%

1,4 %
1,3 %
0,8 %
0,7 %
2,1 %
1,3 %
3,2 %
1,6 %
1,4 %
1,0%

30
67

100,0%
92,7%

0,0%
7,3%

62,6%
95,2%

37,4%
4,8%

0,0 %
0,0 %

Kilde: DBH

Tabell 7.2 Universitetenespublikasjonspoeng2014-2015,ny og gammel beregningsmetode.
NU
NMBU
NTNU
UiA
UiB
UiO
UiS
UiT

2015
2014
ny_beregning
161,80
284,00
666,80
948,10
3026,90
4380,60
557,00
686,00
1956,40
3058,40
3856,90
5826,90
499,30
739,10
1248,80
1784,40

2015
endring
gml_beregning
75,5%
225,90
42,2%
610,13
44,7%
3166,73
22,6%
517,66
56,3%
2006,33
51,1%
3807,97
48,0%
563,32
42,9%
1238,06

endring
39,6%
-8,5%
4,6%
-7,1%
2,6%
-1,3%
12,8%
-0,9%

Kilde: DBH og CRIStin

Fra 2013til 2014styrketUiT sin andelav publikasjonspoeng
i UH-sektorenfra 7,2 % til 8,2 %. Denne
andelenhar UiT nærtbeholdti 2015 etter innføring av ny publiseringsindikator(8,1 %). OgsåNTNU,
UiB og UiO beholderomtrentnøyaktigsammeandeli sektoren.
For UH-sektorensamlethar antall publikasjonspoeng
per faglige årsverkhatt en svaktfallendetendens
i periodenetter 2012, menspublikasjonspoengene
har økt. En forklaring på fallet er at antall faglige
ansattesiden2012 har vokst mer enn publiseringen.Økningeni publikasjonspoeng
per faglige årsverk
ble i stor grad tatt ut før 2012, slås det fast i Tilstandsrapport for høyereutdanning2016. UiT hadde
med sine godepubliseringsresultater
i 2014 en økning i gjennomsnittstallfor antall publikasjonspoeng
per undervisnings
-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-årsverk) og per førstestilling i 2014. I
2015økergjennomsnittstalletytteligere,mendetteskyldesnåinnføringenav ny beregningsmetode.
UiT
har fortsatt lave gjennomsnittstallfor publisering per fagårsverksammenlignetmed de andre store
universitetene(tabell 6.5 i Nøkkeltall).
Nivå 2 omfatterde mest prestisjefullepublikasjonskanalene,
og publiseringi dissegir høyereuttelling
i finansieringssystemet
til UH-sektoren.Skillet mellom to nivåer for publikasjonskanaler
er innført for
å gi forskernenoe å strekke seg etter og for å unngå forflatning av publiseringsmønsteret.
Nivå 2kanaleneskal per definisjonståfor om lag 20 % av densamledepubliseringen,og UiT har de sistefem
årenehatt resultaterfor publiseringpå nivå 2 somhar ligget rundt dettesjiktet. I 2015finner vi for UiT,
34 Omfattersamletvitenskapeligpublisering(vitenskapeligemonografier/bøker,
vitenskapeligeartikler i

tidsskrifter,serierog
antologier)i tråd medKunnskapsdepartementets
instruksfor rapporteringav vitenskapeligpubliseringi helse-, institutt- og
UH-sektorhttps://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html
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og ogsåfor de øvrigeuniversiteteneunntattNMBU, en oppgangi andelpubliseringpå nivå 2 (figur 6.7
i Nøkkeltall 2015). Noe av forklaringen på dette er det grunn til å tro skyldes den nye
publiseringsindikatoren.
Andel publiseringpå nivå 2 kan forståssomen indikator på kvalitetenved forskningensompubliseres.
Som et slikt mål er den imidlertid begrenset.Data og indikatorerfor sitering fra publikasjoner,kan gi
langt bedre innsikt i betydningen eller innflytelsen («impact») en publikasjon har innenfor
forskningsverden
en. Slike indikatorer sier ikke noe om hvor godt forskningener gjennomført,men
indikerer nærmereforskningens«bruksverdi».Når siteringsindikatorerbrukesfor å sammenlignepå
tvers av fagområder,er det sentralt at det brukes relative siteringsindeksersom justerer forskjeller
mellom fagområdernår det gjelder bl.a. siteringspraksisog -hyppighet.Data som tas ut av CRIStinsystemet inneholder ikke siteringstall, og siteringsdata fra publisering må derfor hentes fra
internasjonaledatabaser. Internasjonaledatabaserfor publiseringsdatadekker imidlertid ikke all
publisering innenfor alle fagområder,noe som gjør at siteringsindekserkun i varierendegrad gir et
fullstendigbilde av publiseringeninnenfor ulike fag ved norskeinstitusjoner. Det er et mål å kunneta i
bruk verktøy for å anvendesiteringsdatai kombinasjonmed CRIStin-data for å gjøre mer dekkende
analyserav forskningspubliseringen
ved UiT.
Beregningenav publikasjonspoengbasererseg på rapporteringav publikasjonerinnenfor tre ulike
publikasjonsformer
; artikler i tidsskrift (periodika-artikler), artikler i vitenskapeligeantologier og
monografier (enkeltståendevitenskapelige bokverk). Fordeling av forfatterandeler på de ulike
publikasjonsformenehar for UiT som for resten av sektorenholdt segnoksåstabil gjennomflere år. I
2015 finner vi et oppsvingi forfatterandelerfor tidsskriftsartiklerbådefor UiT, og for sektorensamlet
(figur 6.8 i nøkkeltall)
Tilstandsrapportfor høyereutdanning2016 framheverUiTs publiseringsresultatersammenliknetmed
de øvrigenorskeuniversitetenepå to områder.Det enegjelderpubliseringentil de kvinneligeforskerne
ved UiT. Universitetenehar stor variasjonnår det gjelder kvinnenesandelav forfatterandeler.UiT har
over flere år værtpå topp blant universitetene,såogsåi 2015, hvor UiTs kvinneligeforskerestårfor 42
% av forfatterandelene.NTNU har lavestandelforfatterandelerav kvinnelig ansattemed 28 %, mens
gjennomsnittetfor kvinnersandel av forfatterandeleneved statlige UH-institusjoneri 2015 var 36 %.
Variasjonen mellom institusjonenehenger sammenmed andel kvinner blant faglige ansatteog i
førstestillinger, og også sammenmed institusjonenesfagprofil. UiT har en høy andel kvinnelige
forskere. Nøkkeltall fra DBH viser at UiT i 2015 har 48,7 % andel kvinner i UFF-stillinger, mens
NTNUs andeler 39,3 %.

Resultater for UiTs enheter
Tilsvarendesomfor institusjonenei UH-sektoren,gir innføringenav ny publiseringsindikatormedfå
unntaken generellveksti publikasjonspoengfor fakulteterog enheterved UiT i 2015.Ny
beregningsmetode
gjør det utfordrendeå se utviklingen ved enhetenesammenlignetmedtidligere år,
og suppleresderfor her medtall beregnetettergammelmetode.
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Tabell 7.3 Enhetenespublikasjonspoeng i 2015.
Publiseringsnivå( %)
Publ.poeng Endringfra
ForfatterAndelpoeng
2015
2014
andeler
UiT samlet
UB
TMU
NT-fak
IRS-fak
HSL-fak
BFE-fak
Kunstfak
Jurfak
Helsefak
Ledelse/adm.

1784,4
19,4
46,5
352,3
43,0
418,5
246,9
3,2
53,6
600,8
0,3

42,9%
296,6%
49,0%
78,4%
72,4%
-11,4%
63,2%
-33,8%
11,4%
91,4%
0,0%

100,0%
1,1 %
2,6 %
19,7%
2,4 %
23,5%
13,8%
0,2 %
3,0 %
33,7%
0,0 %

Antallpubl.

1235,8
14,80
36,5
208,7
35,3
340,4
168
3,5
38,8
389,4
0,5

1843
18
57
332
46
402
284
5
40
856
1

Nivå 1
78,3%
55,8%
82,5%
75,4%
87,3%
77,6%
81,8%
85,7%
52,6%
81,0%
100,0%

Nivå 2
21,7%
44,2%
17,5%
24,6%
12,7%
22,4%
18,2%
14,3%
47,4%
19,0%
0,0%

Publikasjonsform (%)
Periodika- Antologiartikl
Monografier
artikler
er
78,4%
49,0%
76,5%
91,7%
52,5%
52,0%
88,1%
57,1%
34,5%
98,3%
0,0%

20,6%
44,2%
23,5%
8,3%
45,3%
45,8%
11,9%
42,9%
57,7%
1,7%
100,0%

1,0 %
6,8 %
0,0 %
0,0 %
2,2 %
2,2 %
0,0 %
0,0 %
7,7 %
0,0 %
0,0 %

Kilde: DBH

Tabell 7.4 Enhetenespublikasjonspoengi 2014-2015,ny og gammel beregningsmetode.

UiT samlet
UB
TMU
NT-fak
IRS-fak
HSL-fak
BFE-fak
Kunstfak
Jurfak
Helsefak

2015
2014
ny_beregning
1248,8
1784,4
4,9
19,4
31,2
46,5
197,5
352,3
24,9
43
472,1
418,5
151,3
246,9
4,8
3,2
48,1
53,6
313,9
600,8

endring
42,9%
296,6%
49,0%
78,4%
72,4%
-11,4%
63,2%
-33,2%
11,4%
91,4%

2015
andel univ.
gml_beregning endring andel univ.
100,0%
1238,06
-0,9%
100,0%
1,1%
17,78
262,9%
1,4%
2,6%
32,57
4,4%
2,6%
19,7%
226,14
14,5%
18,3%
2,4%
32,49
30,5%
2,6%
23,5%
377,28
-20,1%
30,5%
13,8%
143,3
-5,3%
11,6%
0,2%
3,2
-33,3%
0,3%
3,0%
52,3
8,7%
4,2%
33,7%
352,64
12,3%
28,5%

Etter ny beregningsmetode
ser vi at Helsefak,NT-fak, IRS-fak og BFE-fak har den størsteveksteni
publikasjonspoengi 2015. Beregnetetter gammelmetodeviser tabell 8.4 at bildet er noe annerledes
,
hvor IRS-fak har størst økning i publikasjonspoengmed 30,5 %, deretterNT-fak og Helsefak.Etter
gammelberegningsmetodehar BFE-fak faktisk en nedgangi publikasjonspoengi 2015,noe som viser
at den nye beregningsmetoden
kan få storeutslagpå enhetsnivå.
Hvordandennyepubliseringsindikatoren
virker inn på beregningav publikasjonspoeng
mellomde ulike
fagområdene,ser vi særlig av endringenei andelendet enkeltefakultets publiseringutgjør av UiTs
publisering. Helsefak har over år hatt det høyesteantallet publikasjonerblant fakultetene.Målt i
publikasjonspoenghar likevel publiseringenved HSL-fak flere år utgjort en større andel av UiTs
publikasjonspoeng.Ved innføringen av ny publiseringsindikatortar Helsefak den største andelen
publikasjonspoengved UiT. Det sammeser vi av endringenefor andreenheter som har en stor andel
sampubliseringmedandreinstitusjonerog internasjonaltsamarbeid.
I dennemeldinga går vi ikke inn på resultatenetil institutt og andreenheterunderfakultetene.Verdt å
framheveer likevel de positive tallene for utviklingen ved NT-fak for Institutt for kjemi, Institutt for
ingeniørvitenskapog sikkerhet og Institutt for fysikk og teknologi, ved HSL-fak for Institutt for
arkeologiog sosialantropologiog Institutt for kultur og litteratur, ved BFE-fak ved Institutt for arktisk
og marin biologi og Handelshøgskolen
i Tromsø, og ved Helsefakfor Institutt for samfunnsmedisin,
Institutt for medisinskbiologi og Institutt for helse- og omsorgsfag
.
I 2014 haddeFakultet for humaniora,samfunnsvitenskap
og lærerutdanning(HSL-fak) en økning i
publikasjonspoengpå hele 52 %. Framgangenskyldtes da for en stor del vekstenved Institutt for
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lærerutdanningog pedagogikk (ILP), som gikk fram med 118,9 % økning i publikasjonspoeng.
Publiseringsaktiviteten
har ikke holdt sammenivå i 2015, og instituttet går tilbake, men holder likevel
et høyerenivå enn hva vi finner for årenefør 2014.Det har vært interessantå følge utviklingen for de
tidligere høgskolemiljøene
, ogsåinnenfor helse- og omsorgsfagog ingeniørfag.For 2015 ser vi i figur
8.1 at bådeInstitutt for helse- og omsorgsfag(IHO) og Institutt for ingeniørvitenskapog sikkerhet(IIS)
fortsetterden positiveutviklingen i publiseringstallvi har settde senereårene.

Figur 7.1 Publikasjonspoengved ILP, IHO og IIS i perioden2010-2014.
Kilde: DBH og CRIStin

Mens UiT sominstitusjonhar lave gjennomsnittstallfor publikasjonspoeng
per faglig ansatt,viser tall i
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016 at Tromsø museum – universitetsmuseet (TMU)
publiserer godt. Universitetsmuseene
ligger i gjennomsnittpå 1,45 publikasjonspoengper faglige
årsverk, og TMU har det tredjehøyestegjennomsnittper faglige årsverkfor 2015 blant museene( 1,65
publikasjonspoengper fagårsverk). Kunnskapsdepartementet
har hatt en nasjonal FoU-satsningfor
universitetsmuseene.
Tre prosjekter ble tildelt over 5 millioner kroner årlig i perioden 2009-2014
gjennomForskningsrådet,
hvor UiT har deltatti alle tre prosjekteneog ledetdetene«MusVIT ± museers
viten», somresultertei bokaMuseologipå norski 2012.Prosjektenehar bidratt betydeligtil samarbeid
mellom museeneog har skaptøkt forskningsaktivitet.

Open Access(OA) ved UiT
UiT har hatt en Open Access-policy siden oktober 2010, da Universitetsstyretvedtok gjeldende
policydokument.Samtidigble grunnlagetlagt for etableringav UiTs publiseringsfond.UiT har sommål
at alle vitenskapeligepublikasjonerfra universitetetskal gjørestilgjengeligeenteni OA-tidsskriftereller
i åpne vitenarkiver. UiT har besluttettre prinsipperom åpen tilgang til vitenskapeligeresultater:1)
Studenterog forskereskal egenarkiveresine publikasjoneri UiTs åpnevitenarkiv Munin, 2) Studenter
og ansatteskal, underforutsetningav faglig likeverdighet,velge de publiseringskanalersom gir friest
mulig tilgang til publikasjonene,og 3) Universitetetvil arbeidefor at tidsskrifter og skriftserier som
utgis ved UiT skal væreOA-utgivelser.
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Universitetsbiblioteket(UB), sammenmed Avdeling for forskning og utvikling (AFU), har det
overordnede ansvaret for de tiltak som er gjennomført, og for administrasjonenav dem. Ved
fakultetene/enhetene
settesOA i økendegrad på dagsorden,og enhetenespiller en viktig rolle for å
følge opp UiTs policy og mål overfor forskningsmiljøeneog forskerne.
Nasjonalthar K unnskapsdepartementet
(K D) satt ned et utvalg med oppgaveå levereet forslag til en
nasjonalOA-policy (relaterttil åpentilgang til publikasjoner)senest15. juni 2016. Dette forslagetvil
bli sendtpå høring til berørteinstanser,og det forventesat KD beslutter en nasjonalOA-policy etter
dette.Det forventesogsåat det vil bli initiert tilsvarendeprosessermht. åpentilgang til forskningsdata,
men tidspunktetfor dette er ennåusikkert. En konsekvensav det nasjonaleOA-arbeideter at det vil
værevanskeligå gjøre storeendringeri lokale policyer på dettetidspunktet,da en lokal policy bør ta
inn over seg innholdet i den nasjonalepolicyen. Det vil derfor væretjenlig å avventeden nasjonale
policyen, og starteet ev. arbeidmed revidering av lokal policy mot sluttenav 2016 eller begynnelsen
av 2017.
Gull OA -publisering
Gull OA vil si publiseringi tidsskrift somgir fri tilgang til alt innhold på publiseringstidspunktet.
Dette
er en av hovedformenefor OpenAccess.Ved UiT publiseresi daglitt i overkantav 20 % av alle artikler
i gull OA-tidsskrifter.Dette er et relativt høyt nivå setti lys av internasjonaletall. Det er verdt å merke
segat det er Helsefak(av de størreenhetene)somtrekkerdettetallet opp, med26 % gull OA. De andre
ligger under 20 %. Dette ser ut til å være en internasjonaltrend, slik at det å ha helseforskningi
porteføljeninnebærerat manbør ha en høy andelgull OA.
Andelen gull OA har utviklet seg positivt over flere år, og etableringenav publiseringsfondet ved
årsskiftet2010/2011syneså ha gitt direkteutslag(se figur 7.2).

Figur 7.2 Utvikling av gull OA -publisering ved UiT (2004-2015)
Kilde: Universitetsbiblioteket,UiT

Hybrid publisering
Hybrid vil si publiseringav enkeltartiklersom er OA i et tidsskrift som er abonnementsbasert.
Dette er
en relativt kostbarform for OA, og har ikke nødvendigvissammesynlighet og distribusjonsom gull
OA. Derfor støttesikke slik OA av publiseringsfondet.Imidlertid er denneformen positivt mottatt av
forfatterne,fordi den medførerat de kan forholde segtil sinevantetidsskrift.
Vi observererat det forekommeren del hybrid OA -publiseringved UiT, men har ikke tall for detteda
en av utfordringeneer at slike artikler er vanskelig/umuligsystematiskå søkefrem og skaffesegoversikt
over.

Side193

Publiseringsfondet
UiTs publiseringsfond,som dekkerforfatterbetalingi tidsskrifter som finansierersegslik, er populært
blant UiTs forfattere.Fondetjusterteved årsskiftettil 2016 sinereglernoe.Blant endringenevar bl.a.:
Maksimaltstøttebeløpper artikkel endretfra uendeligtil maksimum25 000 kr. Sålangt har bareet
par artikler møtt denne«veggen».
Fondetkan støtteogsåmonografiutgivelserog bidrag i antologier.
Fondet kan gi støtte til dekning av utgifter til publisering av forskningsdatai forbindelsemed
publiseringav støtteverdigeartikler.
De fleste år har fondet hatt en sterk vekst,bådei antall artikler og innvil get beløp.Innvilget beløphar
sisteår stegetsterkereenn antalletartikler. Dette er i liten grad forårsaketav prisøkninger,men av en
ugunstigutvikling av kronekursenvis-à-vis viktige valutaer.I 2015 var det kun en liten vekst i antall
artikler (6 %), menskostnadsveksten
var langt størremed22,5 %.
De senere år har fondet innvilget søknaderfor høyere beløp enn det budsjett det har fått fra
universitetsstyret. Dette er delvis finansiert med overført underforbruk fra de første årene, men i
hovedsaker det Forskningsrådetsstøtterordning,hvor fondet får refundert inntil 50 % av betalte
kostnader,som gjør dettemulig.35
Grønn OA -publisering
GrønnOA vil si tilgjengeliggjøringav kopier av manuskriptversjonerav formelt publiserteartikler og
andrebidrag i et vitenarkiv. UiTs vitenarkiv er Munin. Med sine 8684 dokumenterper 11.05.2016 er
Munin det fjerdestørstevitenarkiveti Norge.(Munin benyttesogsåtil tilgjengeliggjøringav andretyper
materialesomhar sitt opphavved UiT, slik det framgårunder.)
UB gjennomførerhvervår (i forkant av rapporteringav vitenskapeligpublisering til DBH), enkampanje
hvor artikler som kan egenarkiveresog (der detteikke er gjort) identifiseres,og alle lokale forfattere
informeres om artikkelens tittel, hvor den er publisert og hvilken versjon av artikkelen som kan
tilgjengeliggjøres.Ved UiT kan over 50 % av alle publiserteartikler gjørestilgjengelig enteni form av
siste manusetter fagfellevurdering(«post-print», «final draft post-refereeing»)eller publisert utgave
©SXEOLVKHU¶V
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HQDv forfatterne lokaliserer
artikkeleni CRIStin og lasteropp manuskripteti PDF-format der.
Selv medmye innsatser andelensom blir egenarkivertav de artikler som kunneværtegenarkivert,for
lav. I de siste årenehar andelenartikler som blir gjort tilg jengelig som grønn OA ligget på 13-14 %,
detteutgjør kun en brøkdelav potensialet.Det synesvanskeligå få engasjertforskernei dette,og mange
forskereer skeptisketil å tilgjengeliggjøreannetenndenpubliserteutgaven± en utgavesomi liten grad
kan tilgjengeliggjøresom tidsskriftetikke er gull OA. I tallet på 13±14 % ligger ogsåegenarkiveringav
hybrid-artikler. Om veksteni egenarkiveringsom har vært (fra 10,2 % i 2011 til 14,0 % i 2015) er
influert av vekst i brukenav hybrid, eller om dette er vekst i egentlig grønnOA, har vi ikke tall for å
menenoesikkert om. Vi tror det er en kombinasjonav disseto faktorene.
Tilgjengeliggjøring av oppgaver/avhandlingeri Munin
Ved UiT er det et krav om innleveringav masteroppgaver
og doktoravhandlingeri innleveringsportalen
i Munin for å få demevaluert± «nodeposit,no degree».I tråd medeksamensreglementet
kankandidaten
selv velgeom oppgavenskal gjøresfritt tilgjengelig i Munin.

35

For 2014utgjordeForskningsrådets
støttekr 491 000, for 2015 kr 666 000.
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I tillegg til å væreen felles innleveringstjeneste
som er åpen «24/7» er innleveringsportalenogsåen
forutsetningfor å oppfylle Riksarkivarenskrav om arkivering og avlevering av masteroppgaverog
doktoravhandlingertil Riksarkivet.
I praksis er det nå kun masteroppgaversom finnes tilgjengelig i Munin, som har noen faktisk
distribusjon.Papirversjoneravleveresikke lenger til UB. Etableringav obligatoriskinnlevering økte
tilgjengeliggjøringenav oppgaver/avhandlinger
fra rundt 20 % i 2006 til 70 % i 2014.36 Dette viser at
bøygeni slike prosesserer datafangste
n, ikke det å få samtykketil tilgjengeliggjøring.
Nedenstående
tabell viser at det har værten positiv utvikling av andelenmasteroppgaver
somblir gjort
tilgjengelig i Munin, mensandelendoktoravhandlingerhar værtnoksåstabil sidenordningenble
etablert. (Ordningenble etablertfor doktoravhandlingeretterat denhaddeværti drift for
masteroppgaver
i noenår.)
Tabell 7.5 Andel masteroppgaverog doktoravhandlinger i Munin (2010-2015).
Prosentandeli Munin
År

Masteroppgaver

Doktoravhandlinger

2015

69,9 %

83,7 %

2014

76,4 %

83,3 %

2013

73,9 %

84,4 %

2012

72,5 %

87,3 %

2011

66,9 %

2010
66,2 %
Kilde: Universitetsbiblioteket,UiT

For masteroppgaver
er det viktig å ha medsegat det er et ettersleppå behandlingenav masteroppgaver
± per 4. mai lå 150 masteroppgaver
fra 2015 og ventetpå å bli ferdigbehandlet.Det er derfor all grunn
til å tro at andelenfor 2015vil bli minst like høy som andelenfor 2014.
Publiseringstjenesten
UB driver en lokal infrastruktur for publisering av tidsskrifter og serier under navnet Septentrio
Academic Publishing. Denne bruker en standardgratis programvaresom forholder seg til OAstandarder,slik at publikasjoneneblir en del av den internasjonaleOA-strukturenog dermedfår god
distribusjon av innholdet. Tjenesten benyttes delvis til interne serier av typen rapporter,
konferanseobjekter
osv., men primærbrukener utgivelseav vitenskapeligeller faglige tidsskrifter. De
interne seriene har alle kommet med ett eller flere nummer i løpet av 2015. De vitenskapelige
tidsskriftenepublisererjevnlig artikler, entenløpendeeller heftevis.
Av endringerkan nevnes:
I løpet av 2015 har Poljarnyj Vestnik oppnådd godkjenningpå nivå 1.
Nordic Perspectives
on OpenScienceer et nytt, ikke-vitenskapeligtidsskrift somUiT fra sommeren
2015utgir på vegneav et nordiskOA-samarbeid,for tiden har vi ogsåredaksjonsansvaret.
Alle vitenskapeligetidsskrifter,og også noenav de andre,har i løpetav 2015implementertbruk av
DOI (Digital ObjectIdentifiers)
Nordic Perspectiveson Open Sciencehar krav om at forfattere oppgir ORCID (Open Researcher
and Contributor ID) ved innsendingav manus, dette er innført som en mulighet i de andre
tidsskriftene.ORCID muliggjør entydigidentifiseringav forfattere,og gir ogsåandremuligheter.
36

2015-talleneer ennåikke korrektepga.etterslepi etterbehandlingen.
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Vi har i 2015 arbeidetmed å ta i bruk PKP PLN (Public KnowledgeProjectsPrivate LOCKSS
Network) for å sikre langtidslagringav innholdeti tidsskriftene.Dette arbeidetble sluttført i første
kvartal 2016.
Arbeidet med implementeringav Similarity Check, et verktøy for å avdekkeplagiat i innsendte
manustil våretidsskrifter,startethøsten2015.Vi venterat detteavsluttesved halvårsskiftet i løpet
av høsten2016.
En viktig oppgavei 2015 har vært arbeidetmed å sendenye søknaderom å bli listet i DOAJ
(Directory of Open AccessJournals),en sentraltjenestefor OA-tidsskriftenevåre. Alle har vært
listet, men alle tidsskrift måtte sende ny søknadinnen siste årsskiftefor ikke å bli fjernet (2861
tidsskrift ble fjernet 10.05.2016).Vi har lagt mye arbeidi søknadene,ogsåfor å sikre at flest mulig
av tidsskrifteneblir tildelt DOAJ Seal of Approval for Open AccessJournals,det vil være en
anerkjennelseav deresOA-kvalitet.
Policy
Det har ikke værtarbeidetmedOA-policy for UiT i 2015.I og medat det pågåret nasjonaltarbeidmht.
OA til publikasjonersynesdet ikke å væretjenlig å initiere noe lokalt arbeid omkring dette før den
nasjonalepolicyener avklart.
Det fremstårimidlertid somklart at en dysfunksjonaliteti forskningsevaluering,
somogsåpåvirkerOA,
er bruken av enkle mål som f.eks. Impact Factor ved evalueringav forskere og deresarbeid. Både
nasjonaltog internasjonalter det signalerom at noe må gjøres,og mangeinstitusjonerhar undertegnet
DORA (The SanFranciscoDeclarationon ResearchAssessment).Den inngår i en bevegelsei retning
av å evalueredet enkelteforskningsbidrag,og ikke bruke informasjonom hvor det er publisertsom en
erstatning for evalueringav innholdetog viktigheten.
I Storbritanniahar ResearchCouncilsUK (RCUK), WellcomeTrust og Higher EducationCouncil for
England(HEFCE) alle erklært at de vil følge de sammeprinsippersom ligger i DORA. Ingen norske
institusjonerhar, så vidt vi vet, undertegnetDORA eller kunngjort tilsvarendeprinsipper.Dette er en
sak somUiT bør vurdereå se nærmerepå.

Styringssignaler
X.

XI.

UiT skal utarbeideen helhetligpubliseringspolitikksombidrar til å fremmekarriere,skape
fagmiljøer med i nternasjonalgjennomslagskraftog videreutvikle UiTs arbeid for åpen
tilgang til vitenskapeligeresultater.
UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanseog analysegrunnlaginnenfor
bibliometri som kan styrkeden faglige virksomheten.
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8. I NTERNASJONAL MOBILITET OG SAMARBEID
UiT haddeen svakøkning i totalt antall utvekslingerfra 2014,bådefor ut- og innreisende
mobilitet. Pånasjonaltnivå gikk utreisendemobilitet ned i 2015.
28 av UiTs studieprogramstårfor hoveddelenav all utreisendestudentmobilitetfra UiT: 75
% i 2015og 81 % i perioden2009-2015.
34 institusjonertar imot brorpartenav all utreisendestudentmobilitetfra UiT: 63 % i 2015
og 65 % i perioden2009-2015.
Rapporteringsrutinene
for forsker- og ansattmobilitethar ikke værttilfredsstillendei 2015.
Ved NT-fak og BFE-fak inkludererhenholdsvis84 % og 78 % av de som får FoU-termin et
utenlandsopphold
i sin termin.
45 % av UiTs publikasjoneri 2015haddeinternasjonalemedforfattere.Andelener noe
lavereenn ved UiO (46 %), UiB (52 %) og NMBU (56 %).
UiT sampubliserer mestmedUSA, Sverige,Storbritannia,Tysklandog Danmark.

Studentmobilitet
Av 555 avtalerble 263 (47 %) benyttettil utveksling,dvs.somi 2014.Av samtlige322 Erasmus-avtaler
haddehalvpartenutveksling.Erasmus-avtaleneer fagspesifikkeavtaler,og det ville derfor værerimelig
å forventeat utnyttelsenvar høyereenn for totalgjennomsnittetfor samtlige555 avtaler.32 % av alle
studieprogrammene
haddeutvekslingi 2015,en liten nedgangfra 2014.Forskjellen mellom totalt antall
innreisendeversus utreisendeutvekslingsstudentervar uforandret fra 2014: 68 % mot 32 %. Et
kvalitetstegnved utvekslingsavtalene
er at det foreliggerutvekslingbeggeveier. Derfor er det viktig at
antallet avtaler med bådeinn- og utreisendefortsetterå øke. Det er ogsået nasjonaltmål at mer av
studentutvekslingenskal finne sted ved de institusjonene der UiT har lærerutveksling og
forskningsavtaler.I 2014 haddeUiT forsker- og studentmobilitetmed 6 institusjoner,dvs. 1 % av alle
avtalereller 2,3 % av de avtalersomble benyttet.I 2015 var antallet nærfordoblet(11). Sålangt er det
ikke gjort undersøkelserfor å finne ut om student- og forskerutvekslingeneved sammeinstitusjon er
planlagte eller tilfeldige. Dette bør utredes nærmere for å gi et mer formålstjenlig
sammenligningsgrunnlag
, ettersom det er den planlagte utvekslingen som er mest interessanti
kvalitetsøyemed.
Tabell 8.1 Utreisendeog innreisende studentmobilitet ved UiT (2013-2015)*
År

Utreisende

Innreisende

Totalt

2013

165

365

530

2014

175

379

554

2015
180
381
561
* DBH registrererikke studieoppholdundertre måneder.UiT senderut et størreantall studenterav varighet
undertre måneder,de flestepå profesjonsutdanninger
.
Kilde: DBH.

Fakultetenessvar på oppfølgingen av fjorårets styringssignalerviser en del sprik, både mellom
fakultetene og innenfor fakultetene når det gjelder kravet om minimum to kvalitetssikrede
utvekslingstilbud.Fakultetenehar fulgt opp temaetmedinstituttenei løpetav året,og det arbeidesmed
å få på plassavtaler for de studieprogramsom ikke har avtaler pr. februar 2016. Tilbakemeldingene
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tyder med noen unntak på at enheteneoppfatter signerte utvekslingsavtalersom målet, mens det
viktigste er å få påplassselveinnholdeti utvekslingsavtalene
utoverdengeneriskemalen, dvs.konkrete,
navngitteemnerhos partnerinstitusjonen
e, emnersom har vært gjenstandfor en kvalitetsvurderingog
blitt godkjenteav studieprogramstyret
som emnepakkei en gitt avtale.Det vil væretilrådelig å gjenta
det sammestyringssignaletmed en presiseringom nødvendighetav konkret avtaleinnhold.Dette har
også betydning for kvantiteten. Dersom UiT skal ha håp om å øke utvekslingsvolumet,må
utvekslingsoppgavene
strømlinjeformesi mye størregrad enn i dag, og den viktigste komponentener
emnepakkersomer kvalitetssikretfør studentenedrar ut.
Institusjonstall og fakultetstall for mobilitet kan skjule store ulikheter innad. Senter for
internasjonaliseringav utdanning (SIU) har som ledd i et prosjekt for å styrke utreisende
studentutveksling
, laget oversikter basertpå individdata i DBH over hvordan utreisendeutveksling
variererfra studienivå,utdanningstyper,fagområderog institusjoner.Statistikkenviser storeforskjeller,
ikke baremellom institusjonene,menhelt ned på institutt- og studieprogramnivå,
selv innenfor samme
og relatertefagområderved sammeinstitusjon.Undersøkelsen
viser ogsåat de langeprofesjonsstudiene
og de integrertemasterprogramme
ne har en langt høyereprosentutvekslingenn lignendefagområder
på bachelor- og masterprogram,for eksempelingeniørfag.Disse undersøkelsene
tyder på at nøkkelen
til økt utvekslingi hovedsakligger på studieprogramnivå.
UiTs egen statistikk viser langt på vei den samme fordelingen. Andelen utveksling i de lange
profesjonsstudiene
er på nesten20 %. På de integrerte masterprogrammene
er snittet 6 %, mensden er
på mellom 3-4 % i bachelor- og de toårigemasterprogrammene.
Det er stor forskjell ogsåinnenfor de
integrertemasterprogrammene.
Størstantall utvekslingerhaddemasterprogrammet
i energi,klima og
miljø med14 %. Selvinnenforsammeutdanninger detstoreforskjeller.Lærerutdanning1-7. klassetrinn
og 5-10. klassetrinn hadde10 % utveksling,mens8-13. klassetrinnhadde4,5 %. Likeledesvar det stor
forskjell mellomde to lektorutdanningene:
realfaghaddeingenutveksling,og språk/samfunnsfag
hadde
10 %. Studieprogrammedlav eller ingen utvekslingbør så langt det er mulig og sammenlignbart
, se til
profesjonsstudiene
og de integrertemasterprogrammenes
struktur og organiseringi sitt arbeid med å
tilretteleggefor utveksling.
Engelskspråklige gradsprogram
UiT mottok i 2015omtrentsammeantall internasjonalesøknadersomåretfør, i underkantav 3000. Det
ble gitt studietilbud til nesten300, hvorav 152 har takketja. De mestomsøktestudieprogrammene
var
BusinessCreationand Entrepreneurship(267), Public Health (241) og Peaceand Conflict Resolution
(203). Søknadertil Høgskoleni Harstad(HiH) og Høgskoleni Narvik (HiN) er ikke medi tallgrunnlaget
fordi fusjoneneikke var gjennomførtpå søknadstidspunktene.
Markedsføring
Markedsføring i 2015 av engelskspråkligestudieprogramog enkeltemnergjennom internasjonale
studieportalersom studyinnorway.no,studyportals.comog masterstudies.com
, har gitt økt synlighetpå
det internasjonalemarkedet.Markedsføringsk
ampanjenhaddesærskilt fokus på studieprogrammene
ved NT-fak, Telemedisinog Biomedisin, samtcampusAlta. Europa,Nord-Amerika og BRICS-landene
var prioriterte søkerland.Kampanjenresultertei en økning av trafikk til vår studiekatalogpå nett, et
økendeantall henvendelserog flere kvalifiserte søkeretil enkeltestudieprogramsom gjennomflere år
har hatt lave søkertall.Analysentyder på at markedsføringskampanjen
har hatt effekt. Det planlegges
en ny kampanjefor nestesemesterfor femtenutvalgte studieprogram.
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Felles gradssamarbeid
Samarbeidom to nye felles gradsprogramstarteti 2015. ProsjektetMaster'sProgrammein Northern
Tourismfikk støttefra Nordområdeprogrammet
og Master'sProgrammein Northern Urban Planning
fikk støttefra Nordisk ministerrådsfellesgradsprogram.
Veien videre
Når nestemelding skal skrives vil internasjonaliseringenomfatte også campusHarstadog campus
Narvik. Mobiliteten ved de nordnorskehøgskolenehar vært blant de lavestei landet.Mobilitetstallene
for 2015 viser at utvekslingenved Fakultetfor idrett, reiseliv og sosialfag(IRS-fak) økte fra 16 til 32
det første året etter fusjonen.Det blir viktig å følge opp internasjonaliseringsarbeidet
ved de to nye
campusene,og kvalitetssikringav avtaleporteføljen
, utvekslingsemnene
og utreisendemobilitet vil bli
prioritert.
UiT er blant de 200 mest internasjonaleuniversitetenei verdenifølge THE-rankingenfor 2016. Selv
om rankingerer et komplisertog omdiskuterttema,kan resultatettjene til inspirasjonfor Ui T om å bli
enda bedre på internasjonalisering.Utvekslings- og gradsmobilitetener to viktige komponenterfor
internasjonaliseringav studiene.Ved å jobbeendamer systematiskmedkvalitetssikringav mobiliteten,
vil UiT kunneplasseresegendahøyerepå denneog andrerankinger.

Forskermobilitet
Det er en utfordring å få på plass en pålitelig rapportering av forskermobilitet ved UiT .
Internasjonaliseringog internasjonaltsamarbeider i økendegrad sentraleverktøy for UiTs faglige
utvikling. For UiT har registreringenegitt viktig informasjonbådefor enheteneog for heleinstitusjonen
om trender i samarbeid: volum, stabilitet, kjønnsfordeling, studenter-forskere, inn-/utreisende,
ressursbrukog ikke minst om sentralepartnere.For den enkelteforsker er internasjonalmobilitet i
økendegrad et viktig karrierebyggendevirkemiddel for å bygge samarbeidsrelasjoner/nettverk,
få
tilgang til infrastruktur,lærenye metoder,få nye ideer og profilere egenforskning.Kunnskapom den
internasjonalemobilitetenti l bådevåreforskereog gjesteforskerehar bådesattossi standtil å igangsette
internetiltak for karriereutvikling,tilretteleggingog mobilisering,og gjort ossbedrei standtil å vurdere
aktuellepågåendeog nye samarbeidsrelasjoner.
Viktigheten av slik tilretteleggingog vurderingerøker
for UiT, og mangelpå godedatavanskeliggjørgodebeslutningerknyttet til innretningenav virkemidler
som for eksempelFoU-terminordningenog UiTs lederutviklingsprogram.
På studiesidenhar UiT gode data for studentmobilitet. Disse dataenebenyttes strategisk i hele
organisasjonen.Når det gjelder ansatteog gjesteforskereer vi imidlertid i ferd med å miste et viktig
grunnlagfor beslutninger.For å bidra til at våreforskerevelgerå registreresineoppholdi CRIStin har
AFU tatt initiativ til at internasjonalforskermobilitetskal visespå personkortenepå uit.no sammenmed
oversiktover publikasjonerregistrerti CRIStin. Dette vil imidlertid ikke væretilstrekkelig for at denne
jobbengjøres,og det arbeidesved fakultetenemedå få bedreoversiktover forskermobilitetpå plassfor
2016.
FoU-termin
UiT s ordning for FoU-termin gir tilsatte forskere anledning til lengre utenlandsoppholdmed
sammenhengende
tid til FoU-arbeid. Det kan søkes om FoU-termin i inntil ett år etter fire års
opptjeningstid, alternativtet halvt år etterto års opptjeningstid. Enhetenetildeles ikke særskiltemidler
i sinebudsjettertil avvikling av FoU-termin, og dekkerkostnadeneselv. Det gjelderogsåkostnaderved
støttetil utenlandsopphold
.
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I forbindelse med årets forsknings- og utdanningsmeldinghar det vært ønsket å se nærmerepå
utenlandsoppholdved FoU-termin for UiTs forskere. I likhet med annen forskermobilitet, har
37
f akultetenei varierendegradrutiner for å dokumenteredisseutenlandsoppholdene.
Tabell 8.2 Tildelinger av FoU-terminer og antall utenlandsopphold under FoU-termin ved
fakultetene (2011-2015)*
HSL-fak
Utenlandsopphold
Helsefak
Utenlandsopphold
Jurfak
Utenlandsopphold
BFE-fak
Utenlandsopphold
NT-fak
Utenlandsopphold
TMU
Utenlandsopphold

2011
2012
2013
2014
2015
Tildelt
12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd Tildelt 12 mnd 6 mnd
43
20
23
33
20
13
21
11
10
27
14
13
17
13
4
ikke midler
7
10
11
6
ikke data
24
5
17
12
5
14
12
2
23
7
2
11
11
4
4
ikke data

2
1
8
8
2

2
1
3
7
3
5
2
9
9
ikke data

2
5
4
6

1
2
1
3

3
1
16
11
10
8
5
2

1
10
9
8

2
1
6
2
2

2

3

2
2
13
9
9
7
4
2

2
6
4
7

2
7
5
2

3

1

4
2
11
8
8
5
3
1

4
1
5
5
6

1
6
3
2

3

*Oversikt over reisemålog besøkteinstitusjonerunderutenlandsopphold
framgårav tabell 7.9 i Nøkkeltall 2015.
Kilde: Fakultetsdata,UiT

Som vist i tabell 8.2 har HSL-fak fram til 2014tildelt det høyesteantalletFoU-terminer.I 2015tildelte
Helsefakflest terminer,og Helsefaker ogsåfakultetetmeststørstantall ansattesomkan søkeom FoUtermin. Et interessantfunn er at både NT-fak og BFE-fak har en høy andel utenlandsoppholdi sine
terminer. Henholdsvis84 % og 78 % av de som får FoU-termin ved dissefakulteteneinkluderer et
utenlandsoppholdi sin termin. Begge fakultetene har høy andel publikasjoner med internasjonal
sampublisering(figur 8.1) og er sterkepå eksternfinansiering. Selv om ulike forskningsområderkan ha
ulik karakterog potensialefor internasjonaltsamarbeid,finner vi dissesammenhengene
interessante
for
UiT som helhet.Det argumenteresi kapittel 6 for at deltakelsei internasjonaltforskningssamarbeid
er
en nøkkeltil bedrekvalitet i norsk forskning,og for at flere norskeforskeremå reiseut og arbeideved
utenlandskeinstitusjoner.Tilsvarende bør norskeinstitusjonerta i mot f lere utenlandskeforskere.Flere
miljøer ved UiT har potensiale til å styrke sitt internasjonaleforskningssamarbeid
, og FoUterminordningener her et viktig virkemiddel.
For å kunnegjøre oversiktlige og grundigesammenligningerav mobilitet ved UiT, og ogsåfå bedre
oversikt over bruken av ordningen, er det ønskeligat utenlandsoppholdunder FoU-termin registreres
systematiski forbindelsemedrapporteringfra oppholdene
. Bådefor student- og forskermobiliteter det
for åreneframoverviktig å ha bedreoversiktoverutvekslingog samarbeidfor å kunnearbeidestrategisk
medavtalerog samarbeidinnen bådeutdanningog forskning.

Internasjonal sampublisering
Når forskerefr a ulike land sammenforfatter en publikasjon,er detteuttrykk for at forskningener basert
på samarbeid.Internasjonaltsamforfatterskap
brukespå dennemåtensomen indikator på internasjonalt
forskningssamarbeid.
En av de mest markantestrukturelleendringenei måtenforskning drives på de
sistetiårene, er størreomfangav internasjonaltsamarbeid.Utviklingen gjelder de aller fleste land, og
Norgeer i stor gradomfattetav utviklingen.38

37

Det har ikke værtressursertil å innhentedatafor utenlandsopphold
underFoU-termin ved Helsefaki perioden.
Det norskeforsknings- og innovasjonssystemet
2015 (Indikatorrapporten
) http://www.forskningsradet.no/prognett
indikatorrapporten/Indikatorrapporten_2015/1254007537710
38

Side200

For UiT servi av tall fra CRIStin i tabell 8.2, at andelenpublikasjonermedinternasjonaltsamarbeidhar
økt med 8 prosentpoengi perioden2011-2015. Denne utviklingen faller sammenmed utviklingen
nasjonalt.Sammenlignetmedde øvrigenorskeuniversitetene,plassererUiT segmed45 % i midtennår
det gjelder andel internasjonalsampubliseringi 2015. NMBU, UiB og og UiO har en høyereandel
sampubliseringenn UiT (tabell 8.4).
Tabell 8.3 Andel UiT -publikasjoner med internasjonale medforfattere (2011-2015).
Andel publikasjonermed internasjonaltsamarbeid

2011
37 %

2012
41 %

2013
41 %

2014
43 %

2015
45 %

Kilde: CRIStin

Tabell 8.4 Andel publikasjoner med internasjonale medforfattere, norske universitet 2015.
Andelpublikasjoner
medinternasjonalt
samarbeid

UiS
34%

NU
35%

UiA
NTNU
38%
41%

UiT
45%

UiO
46%

UiB
NMBU
52%
56%

Kilde: CRIStin

Tall beregnetfor de fire størstefakulteteneved UiT for perioden2010-2014 viser at NT-fak har den
høyesteandelenpublikasjonermed internasjonaltmedforfatterskap
, 60 % i 2014 (Fig. 8.1). For 2014
ligger Helsefakog BFE-fak likt , beggemed55 % internasjonaltsamforfatterskap, mensHSL-fak har en
langt lavereandelpublikasjonermedinternasjonaltsamforfatterskap(12 %).

Figur 8.1 Andel internasjonal sampublisering per fakultet (2010-2014)
Kilde: CRIStin

Tabell 8.5 viser hvilke land UiT har sampublisertmest med i perioden 2010-2014. Oversikten
inneholderalle tilfeller av samforfatterskapmed de enkelte land. I periodenhar UiTs forskere hatt
samforfatterskapmed hele 112 ulike land. I tabellenlistes kun de landenesom i periodenhar 20 eller
flere forekomster av sampublikasjoneri 2014. UiT sampubliserermest med USA, Sverige,
Storbritannia,Tysklandog Danmark.
Det er de sammelandenesom UiT ogsåsampubliserermestmed ogsåi nivå 2 tidsskrifter (figur 8.2),
men med noe forskjellig fordeling mellom fakultetene:Det er mestinternasjonalsampubliseringi nivå
2-publikasjonermed institusjoneri Sverigefor Helsefak,institusjoner i Storbritanniafor HSL-fak og
BFE-fak og institusjoneri USA for NT-fak.
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Tabell 8.5 Internasjonalt samarbeid ved UiT. Antall publikasjoner per land (2010-2014).
USA
Sweden
United Kingdom
Germany
Denmark
France
Netherlands
Finland
Italy
Spain
Canada
Russia
Greece
Australia
Switzerland
Poland
Japan
China
SouthAfrica
Belgium
Kilde: CRIStin

2010
155
148
123
122
98
70
68
62
75
61
45
58
36
28
23
19
32
17
11
7

2011
156
141
136
153
126
74
75
72
80
63
57
47
42
41
28
33
23
27
14
17

2012
192
184
160
159
133
101
98
73
89
95
68
48
51
50
39
24
29
24
19
17

2013
179
197
177
154
135
90
100
106
83
85
54
48
54
57
24
33
12
19
14
18

2014
243
209
228
183
145
139
129
139
112
107
59
65
73
67
40
35
27
26
24
20

Figur 8.2 Andel publikasjoner med forfattere fra de ulike land sett i forhold til det samledeantall
publikasjoner i 2014.
Kilde: CRIStin

For internasjonal sampubliseringi nivå 2-publikasjoner er det i perioden 2010-2014 totalt 842
publikasjoner der forfattere fra til sammen5890 internasjonaleinstitusjoner deltar, dvs. det er i
gjennomsnittforfatterefra syv internasjonaleinstitusjonermedpå UiTs nivå 2-publikasjoner.Helsefak
utmerkersegsærligmed deltakelsei publikasjonermed mangedeltakere; en tredel av publikasjonene
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derespå nivå 2 har deltakelserfra over 10 internasjonaleinstitusjoner,og en femdel har deltakelseav
institusjonerfra over 10 land per publikasjon.
Tabell 8.6 viser at én eller flere av de ti internasjonaleinstitusjonenesom UiT sampublisertemestmed
i nivå 2 publikasjoneri perioden2010-2014 er medpå 22 % av nivå 2 publikasjonenetil UiT . Tabellen
viser ogsåat i gjennomsnitter fem av disseti institusjonenemedpå hver av de 184 publikasjonenesom
her er grunnlaget.Det er her verdt å merkesegat Umeåuniversitet,somUiT har et strategisksamarbeid
med,tronerpå toppenav lista.
Tabell 8.6 De ti internasjonale institusjonene som deltar i flest internasjonale sampublikasjoner
med UiT på nivå 2 (2010-2014).
Institusjon

Land

Umeåuniversitet
Imperial College

Sweden
United Kingdom

98
96

DeutschesKrebsforschungszentrum
University of Oxford

Germany
United Kingdom

92
90

KarolinskaInstitutet
CentreInternationalde Recerchesur le Cancer

Sweden
France

90
89

University of Cambridge
KræftensBekæmpelse

United Kingdom
Denmark

88
85

UniversitairMedischCentrumUtrecht
Rijksinstituutvoor Volksgezondheiden Milieu

Netherlands
Netherlands

79
79

Grand Total

Antall publikasjoner

184

Kilde: CRIStin

I en testperiodefikk UiT vinteren2016mulighettil å studereog ta ut publiseringsdatafra referanse
- og
siteringsdatabasenScopusgjennomverktøyetSciVal. Scopuser sammenmed Web of Sciencede to
størsteinternasjonaledatabase
ne for vitenskapeligpublisering.Setti forhold til dentotalepubliseringen
ved UiT er det likevel begrensninger for hva Scopus dekker. Fagområdersom publiserer mye i
internasjonaletidsskrift vil værebedredekketenn fagområdersompublisereri nasjonaleeller nordiske
publiseringskanaler.Tall fra Universiteteti Oslo (UiO) fra april 2016 viser at mensUiO hadde5491
publikasjonerfor 2015 registreti CRIStin (og rapporterttil DBH), var kun 51,4 % av dissedekketav
Scopus. Det er grunn til å tro at tilfellet vil værenoenlundedet sammefor UiT, om ikke noe lavere.39
Selv om kun halvpartenav UiTs samledepubliseringer dekketav Scopusog dermedtilgjengelig for
analyserved hjelp av verktøyet SciVal, vil dekningenfor enkeltefagområder,forskningsgrupperog
institutter kunneværehøyere.For Institutt for samfunnsmedisin
vedHelsefakvar 70 % av derapporterte
publikasjonene for 2015 gjenfinnbarei Scopus,og det er å venteat andelenvil stige opp mot 80 % i
løpet av de nestemånedene.Dette gir et godt grunnlagfor å gjøre analyserbasertpå siteringsdatafor
dissepublikasjonene,somi kke er mulig basertpå CRIStin.
Tall fra SciVal angir at UiTs andelpublikasjoner(i Scopus)med medforfatterefra institusjoneri andre
land i perioden2010-2015 er 53,7 %. I SciVal kan det ogsåsettesopp lister over hvilke institusjoner
UiT samarbeidermestmed,i form av antall sampublikasjoner.Tabell 8.7 viser hvilke institusjoner UiT
har flest sampublikasjonermedi perioden2010-2015.

39

Imidlertid sermanved UiO at andelener noe stigendeover tid. I april 2015var 45,1 % av UiOs 2014-publikasjonerdekket
av Scopus,mensandelenvar stegettil 52,9 % et år senere.
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Tabell 8.7 Institusjoner med høyestantall sampublikasjoner med UiT. Antall publikasjoner per
institusjon (2010-2014)

Co-authored Co-authored
Co-authors Co-authorsat the
Citationsper Field-Weighted
Institution
Country
publications publications(growth%) at the UiT UiT(growth%)
Citations Publication CitationImpact
University
of Oslo
Norway
746
-22,6
533
-11,3
11032
14,8
1,91
Norwegian
University
of ScienceandTechnology
Norway
335
11,4
320
-2,9
4579
13,7
1,9
AarhusUniversity
Denmark
304
45,7
127
76
6748
22,2
2,94
UtrechtUniversity
Netherlands
297
52,8
76
20
7861
26,5
3,2
UmeaUniversity
Sweden
276
72,7
92
117,6
5778
20,9
2,95
University
of Oxford
UnitedKingdom
271
77,8
93
64,7
8676
32
3,91
ImperialCollegeLondon
UnitedKingdom
265
51,5
58
46,7
6917
26,1
3,08
Karolinska
Institutet
Sweden
256
71,9
144
96
6147
24
3,18
GermanCancerResearch
Center
Germany
253
46,9
55
35,7
6209
24,5
2,82
University
of Bergen
Norway
252
-13,2
242
-28,3
2998
11,9
1,83
International
AgencyforResearch
on Cancer
France
240
44,8
44
50
4725
19,7
2,58
LundUniversity
Sweden
240
27,3
98
57,9
7528
31,4
3,76
DanishCancerSociety
Denmark
238
33,3
44
40
5720
24
2,58
University
of Cambridge
UnitedKingdom
235
57,7
75
175
7517
32
3,94
NationalInstituteof PublicHealthandtheEnvironment
Netherlands
222
53,6
45
54,5
4234
19,1
2,81
University
of Athens
Greece
218
40,7
47
54,5
6377
29,3
3,23
IstitutoNazionale
RicercaCancer,Milan
Italy
214
58,3
43
55,6
5450
25,5
2,67
GermanInstituteof HumanNutrition
Germany
211
17,9
39
55,6
3972
18,8
2,38
University
of NaplesFedericoII
Italy
207
37,5
46
88,9
5457
26,4
2,71
Harvard
University
UnitedStates
197
147,1
60
80
6985
35,5
4,69
INSERM
France
196
238,5
51
150
5301
27
3,26
CentroPerLo StudioE La Prevenzione
Oncologica Italy
191
36,4
36
55,6
3699
19,4
2,39
EscuelaAndaluza
de SaludPublica
Spain
179
4,5
37
55,6
3696
20,6
2,47
InstituteCatalaOncologia
Spain
169
35
36
55,6
4595
27,2
2,92
University
of Copenhagen
Denmark
165
168,8
151
147,4
4787
29
4,1
Norwegian
Instituteof PublicHealth
Norway
131
-14,3
102
-40,9
3294
25,1
2,32
Norwegian
PolarInstitute
Norway
129
-50
99
-42,1
1597
12,4
1,54
Norwegian
InstituteforNatureResearch
Norway
119
-29,2
76
0
1609
13,5
1,77
University
Centrein Svalbard
Svalbard
andJanMayen
110
33,3
71
11,8
1070
9,7
1,69
University
of Gothenburg
Sweden
105
35,7
103
50
3467
33
3,33

Kilde: Scopus/SciVal

Et interessantfunn i SciVal når UiT sammenlignesmed andre nordiske universitet, er dataenefor
University of Iceland. I perioden 2010-2015 har de to insti tusjonene et noenlunde likt antall
publikasjoner.Andelen internasjonaltpubliseringssamarbeid
er på Island imidlertid 69,9 %, og dette
universitetetskårerlangt høyereenn UiT på ulike siteringsindekserfor impact.Dettegjør at University
of Iceland er over hundre plasserbedre rangert enn UiT på Times higher educationindex. Blant
institusjoneneUniversity of Iceland sampubliserermest med, ligger flere amerikanskeuniversiteter
langt høyereopp enn hva vi finner for UiT. Selv om USA er nasjonenUiT i perioden2010-2014 har
hatt et mestfrekventpubliseringssamarbeid
med,er omfangetav samarbeidmedUSA likevel langt unna
hva vi finner for University of Iceland.

Styringssignaler
XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin
studentutvekslingtil strategiskepartnerskap,og/eller knyttet noe av sin studentutveksling
til partnerinstitusjonerder UiT har formelt forskningssamarbeid
.

XIII.

Fakultetersom har fagmiljø og studieprogrammed lav mobilitet, bes vurderesamarbeid
medinstitusjonerder UiT har lang samarbeidserfaring.

XIV.

UiT skal etableretilfredsstillenderapporteringsrutinerfor forsker- og ansattmobilitet.
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9. FORSKNINGSDATA VED UIT – POLICY,
INFRASTRUK TUR OG STØTTETJENEST ER
Bakgrunn

Forskningdrives i stadigstørregrad framoverut fra tilgangentil nye og storedatamengder.Gjennom
forskning og måtenvi i dag lever og kommunisererpå, genereresdet globalt enormemengderdigitale
data± en dataeksplosjon.
90 % av det som finnes av forskningsdataer skapti løpet av de to sisteårene
og årlig vekst er på 30 %. Men en størrebekymring er tap av datatil å kunne gjenskape og bekrefte
publiserte funn. En studie40 fra 2013 publisert i tidsskriftet
Current Biology viste at av 516 studier så ble det i
gjennomsnitttapt 17 % av datagrunnlaget
for hvert år somgikk
etterstudien,og for 20 år gamlestudiersåkunnehele80 % av
forskningsdataenevære tapt. Dette skaper i beste fall store
problemer med verifisering av forskningsresultater.
Konklusjonenfra dennevntestudiener at det er et stort behov
for en policy som krever arkivering av datagrunnlageti et
godkjent arkiv ved publisering av forskningsresultater.En
rekke av de store tidsskriftenestiller krav til forfatterne om
dette.Noenutgivere(bl.a. verdensstørsteutgiver Elsevier)har
imidlertid opprettet egne dataarkiv for sine forfattere. Dette kan bety at utgiverne ikke bare har
rettighetenover publikasjonene,men ogsåover datagrunnlaget.En slik utviklin g hvor forskningsdata
lagres hos utgiverne vil være problematiskfor så vel forskningsinstitusjonene
som for forskningen
generelt.I sin innledningpå Forskningsrådets
konferanseom deling og bruk av forskningsdatai april
2016, understreketArvid Hallén betydningenav en delingskulturfor forskningsdata.Deling av data
legger til rette for tverrfaglig bruk, innovasjonog ny forskning, og Forskningsrådetvil benytte sine
virkemidler til å følge opp sin policy om forskningsdataoverfor institusjonene.
Åpenhet og kunnskapsdelinger sentralt når det gjelder transparensog
reproduserbarforskning.Den rasketeknologiskeutviklingen fører til endringeri
hvordan forskning utføres og resultatene deles. Utviklingen omfatter alle
vitenskapsområder,
og skaperulike behovog utfordringer som må møtesom vi
skal væremedi forskningsfronten.
I 2007 vedtok OECD Principles and guidelinefor accessto researchdata from
public funding. Norge har forpliktet seg til å følge opp disse retningslinjene.I de to siste nasjonale
forskningsmeldingene
har Regjeringenunderstreketat denønskerå leggetil rettefor økt tilgjengelighet
av offentlig finansierte forskningsdata.Kunnskapsdepartementet
ba derfor Forskningsrådetom å

https://www.digital-science.com/blog/news/what
-would-happen-if -you-lost-all-of-your-research
-data/
Vines T.H. et al. 2013; The Availability of ResearchDataDeclinesRapidly with Article Age ±
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.014
40

Side205

etablereen politikk for åpentilgang til offentlig f inansierteforskningsdata,og Forskningsrådetlanserte
i september 2014 sin policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata, der det slås fast at
Forskningsrådets policy følger "åpen som standard"-prinsippet når det gjelder tilgang til
forskningsdata.Forskningsrådetvil derfor bidra til at forskningsdatai utgangspunktet
skal gjøresåpent
tilgjengelig, menat det gjøresunntakfor data somikke kan eller bør gjørestilgjengelig.
EU har ogsåklare målsettingerog føringer når det gjelderåpenhet,tilgang og deling av forskningsdata
,
og forutsetterutarbeidelseav spesifisertedatabehandlingsplaner
for det enkelteprosjekti Horizon2020.
Mot dennebakgrunnog fordi denenkelteforskerhar et økendebehovfor løsningersomsikrer forsvarlig
og tilstrekkelig l agringskapasitet for forskningsdata underveis i prosessen, så oppnevnte
Universitetsdirektøren
15. januar2015en arbeidsgruppefor lagring av forskningsdata.
Om arbeidsgruppen for lagring av forskningsdata
ForskningenvedUiT ståroverforstadigøkendenasjonaleog internasjonalekrav til systemerfor lagring,
arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.For å møte gjeldendebehov og krav til
håndteringav forskningsdataved UiT, må det utarbeides,utvikles og formidles løsningeri tråd med
utviklingen som skjer på feltet for øvrig. Arbeidsgruppenla fram en statusrapportfor UiTs utvidete
ledermøtei september2015, med anbefaling om å arbeide videre med policy og retningslinjer,
infrastrukturfor sikker lagring, tilgjengeliggjøringog deling. Videre arbeidskulle ogsåomfatteen plan
for kompetanseheving, samt vurdere organisering og nødvendige støttetjenester for
forskningsdatahandtering
ved UiT.
Pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdata ved UiT
På bakgrunnav kartleggingsarbeidetog diskusjoneri arbeidsgruppenfor lagring av forskningsdata
besluttet UB og ITA å se på praktiske løsninger for hvordan deler av datalagringsbehovetved
institusjonenkan løses,hva som må til av teknisk infrastruktur, hva som må til av kompetanseog
støttetjenesterfor forskerne,og hva som må avklaresrundt roller og ansvarfor en effektiv håndtering
av dettefra institusjonen.Med dette som utgangspunktble direktøreneved de to enheteneenig om å
igangsetteet pilotprosjektavgrenset til åpnedata,med f ølgendemål:
Forslagtil tekniskeløsningerog nødvendigestøttetjenester
for forskerne.
Demonstrereen generellarkivløsningbasertpå UBs erfaringmedTROLLing-arkivet
Forslagtil implementeringi full skala(hvordankommei gang)
Forslagtil forvaltningsmodellfor forskningsdataved UiT
Prosjektetble startet1. september2015 og avsluttetvåren2016.Planener videreå lansereen generell
tjeneste1. september2016,hvor UiTs forskerekan arkivereåpnedata.
Pilotprosjektetvar opprinneliget selvstendiginitiativ tatt av direktørenefor UB og ITA, menble deretter
ogsåtatt inn i arbeidettil Universitetsdirektørens
arbeidsgruppe(over) som et bidrag til konkretisering
og vurderingav hvordanen framtidig arkiveringstjenestefor UiTs forskerekan byggesog forvaltes.

Universitetsbibliotekets forskningsstøtte
Om UiT Open ResearchData
Universitetsbiblioteket(UB) har det siste året utviklet UiT Open ResearchData (UiT ORD), som en
overbygningtil tjenestenTROLLing– TheTromsøRepositoryof Languageand Linguistics.
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UiT Open ResearchData(http://opendata.uit.no/
) er ment å væreen generelltjenestefor arkivering,
deling, sitering og gjenbrukav åpneforskningsdata. Tjenestenbyggerpå UBs kunnskapom og lange
erfaring fra arbeid med åpentilgang til forskningspublikasjoner,og hvordaninstitusjonelleløsninger
kan knyttessammentil en global infrastrukturfor distribusjonog gjenfinningav arkivert materiale.UiT
ORD skal væreet tilbud til alle interesserteforskereog forskningsgrupperved UiT, og er et nytt element
i UBs arbeidfor å gjøre vitenskapenmer åpen.
Arbeidet ble igangsattetter en forespørselfra lingvistikkmiljøet ved UiT, som så behovetfor et åpent,
internasjonaltarkiv for lingvistiske data og statistiskkode. I samarbeidmellom UB og fagmiljøet ble
det laget en utredning av krav til tilrettelegging og teknisk kvalitetssikring, metadatakvalitet,
internasjonale standarder og faglig relevans. Arb eidet resulterte i TROLLing– The
TromsøRepositoryof Languageand Linguisticssom ble lansert18. juni 2014.Dette var førstefasefor
en generelltjenestefor arkiveringav åpneforskningsdata± UiT OpenResearchData.
Systemetoppfyller retningslinjene fra Forskningsrådetog fra EUs Horizon 2020, og innholdet kan
høstesav aggregertetjenestersomDatacite± deneuropeiskeportalenfor forskningsdata,og gjenfinnes
bådei generelleog spesialisertesøketjenester.
Det er planlagtat i løpetav 2016såskal CLARINO starte
høstingav TROLLing.
I arbeidetmed TROLLing har UB tatt kuratoransvarfor de registrertemetadataene
og utfører videre
relevanssjekkfor at de opplastededatafileneer innenfor fagområdettil TROLLing. Siden dette er et
åpentarkiv, medopplastingpotensieltfra heleverden,er detnødvendigat noentar et forvaltningsansvar
for dette i samarbeid med fagmiljøet på institusjonen.Fra fagmiljøet arbeides det også for
at TROLLing skal være anbefalt dataarkiv for sentrale tidsskrifter innen lingvistikk. Gjennom
arbeidetmedTROLLing byggerUB erfaring medog støttetjenesterfor utvikling av databehandlings
planer,metadatabeskrivelser
og kuratering,tjenestersomer uavhengigav hvor dataeneblir arkivert.
Den generelletjenestenUiT OpenResearchDatavil kunneværeen lavterskel-tjenestefor studenterog
ansatteved egeninstitusjon.Men for spesiellebehov(forskningsprosjekter,
spesielleområderhvor UiT
vil ta en ledenderolle, etc.) så kan dette enkelt utvides til ogsåå væredataarkivf or forskereutenfor
UiT.
En videreføringav UiT OpenResearchDataforutsetteret tett samarbeidmellomUB og ITA for å dekke
nødvendigkapasitetog infrastruktur,noe Pilotprosjektinfrastruktur for forskningsdataved UiT (over)
har lagt et godt grunnlagfor.
Som påpekti anbefalingenefra Universitetsdirektørens
arbeidsgruppefor lagring av forskningsdataså
er det et betydelig behov for kompetanseheving
i organisasjonenpå dette feltet, samt etableringav
nødvendigestøttetjenester
for forskerne.Universitetsbibliotekethar derfor igangsatten rekketiltak som
skal bidra til dette.
Opplæring ± omfatternå seminartilbudfor ph.d.-studenteri ResearchDataManagement
, «focusingon
the whys and hows of creatinga Data ManagementPlan, e.g. how to manage,describe,archive and
share researchdata». Dette tilbudet ble fulltegnet like etter annonsering.Videre arbeider UB med
utvikling av kortere opplæringstilbudinnen ulike sider ved forvaltning av f orskningsdata,som
utarbeidelseav databehandlingsplaner,
strukturering og dokumentasjonav data, filformater for
langtidsbevaring,valg av lisenser for forskningsdata,internasjonalenettverk for forskningsdata,
hvordan tilfredsstille krav fra finansieringskilder om forvaltning og arkivering av resultatdata,og
metadatabeskrivelser.
Kuratering ± er en støttetjenestesom UB utfører for TROLLing. Den omfatter hele prosessenfra
innsamling,til arkivering, vedlikehold og bevaringav forskningsdatafor samtidig og fremtidig bruk.
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Gjelder særlig dokumentasjonog beskrivelseav forskningsdata,samt vedlikehold og oppdateringav
dataformaterfor å gjøredemrelevantefor viderebruk over tid.
Metadata ± er nødvendiginformasjonfor at forskningsdataskal kunneanvendesav andreog i ettertid.
UB bidrar her med tilrettelegging av maler for registrering av metadata,basert på internasjonale
standarderfor å leggetil rette for størstmulig gradav gjenbrukog samordningmedandredatakilder.
Lagring ± omfatterlangsiktig lagring av forskningsdatasom sikrer at dataeneikke kan endresog at de
gjøresgjenfinnbareved hjelp av en unik identifikator som i de fleste tilfeller vil væreet DOI-nummer
(Digital object identifier), tildelt av den europeiskedataarkivtjenestenDataCite.Selve lagringenkan
gjøresi et åpentinstitusjoneltarkiv som UiT OpenResearchData,i et nasjonaltarkiv som NSD eller i
et internasjonalt,tematiskarkiv som f.eks. ELIXIR - en pan-Europeiskinfrastrukturfor arkivering og
analyserav biologisk informasjon.

IT -avdelingenslagringstjenester
Ved kartleggingensom ble gjort av Universitetsdirektørens
arbeidsgruppeviste flere av fakulteteneat
de har fagmiljø der forskningener pålagt strengekrav, og også at disse kraveneøker og blir mer
omfattende.Internt ved UiT er det i liten grad utformet krav til eller rutiner for håndtering av
forskningsdatautover nasjonaleog internasjonalepålegg. I tillegg stilles det krav til håndteringav
forskningsdatafra forskningsfinansiører
(Forskningsrådet,Horizon2020og andre),fra industripartnere,
andresamarbeidspartnere
og fra tidsskrifter og utgiveresompublisererforskningsresultatene.
I økende
grad omfatter disse kravene bestemmelserrundt arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av
forskningsdata.Den omfattendebreddeni typer forskningsdatasom inngår i forskningen ved UiT
gjenspeilesi ulik praksisog systemerfor lagring og arkiveringav forskningsdata.
I takt med utviklingen av feltet blir det stadig viktigere å skille mellom lagring og arkivering av
forskningsdata.Arkivering av forskningsdatadreier seg om en langsiktig lagring av dataene,der det
ogsågjøresen kvalitetssikringog systematisering(preservering),og tilknyttes strukturertemetadata.
Dette skal gi en sikker bevaringav dataeneover tid og gjøre dataenetilgjengeligepå en strukturertog
kvalitetssikretmåtefor gjenfinning,deling og gjenbruk.
Mangeav UiTs forskereog fagmiljø lagrer forskningsdatapå individuelle og felles serverområder,på
egnepc-er og harddisker.Det er for enkelteforskningsområder/
-prosjekt satt opp egneUiT -servere.I
tillegg har Helsefakutviklet og drifter EUTRO, som ivaretarforskningsdatafor de storebefolkningsundersøkelsene.Det drives også større forskningsinfrastrukturerfra UiT som EISCAT, SIOS og
Registreringssentralen
for historiske data (RHD). Og utenfor UiT finnes det flere nasjonale og
internasjonaleinfrastrukturerfor lagring, arkivering og tilgjengeliggjøringav forskningsdata.Flere av
UiTs forskningsmiljøerbenytterdisse.
For å imøtekommegjeldendebehov,krav og målsettingerfor lagring, arkivering og tilgjengelighetfor
forskningsdata,må det utvikles og leggestil rette infrastrukturpå ulike nivå for forskningenved UiT.
Interneløsningerog strukturermå sesi sammenhengmed eksterneløsningersom eksistererog tilbys
nasjonaltog internasjonalt.Dette variererfor ulike forskningsområder.Ulike prosjekterhar ogsåulike
behovnår det gjelderkrav til sikkerhet.Når det gjelder lagring av sensitiveforskningsdata og datamed
særskiltekrav til sikkerhet,eksistererdet ulike løsningersom det må tas en samletstilling til hvordan
UiT skal utvikle og anvendevidere.
Gjennomarbeideti pilotprosjekt infrastruktur for forskningsdataved UiT har Avdeling for IT (ITA)
byggetkompetanseog fått erfaring medå tilretteleggeog drifte tekniskinfrastrukturfor åpnedata.For
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at løsningensom har vært testet ut skal kunne skaleresopp til å dekke et institusjonelt behov for
arkivering av åpne data, så kreves det i hovedsakflere virtuelle datamaskinerog økt kapasitetfor
datalagring.ITA vil utrede hvilke tekniske krav man må ha svar på for å kunne tilby en god og
fremtidsrettettjeneste.

Policy
³ « excellencetoday is about more than ground-breaking discoveries – it includes openness,
responsibility and the co-production of knowledge
.´ Utsagnet er henta fra Rome Declaration on
ResponsibleResearchand Innovationin Europe(RRI)41, som beskriverden pågåendeprosessenmedå
bringe forskning og innovasjonpå linje med de verdier, behovog forventningersom samfunnethar. I
dennesammenheng
kan en si at fremtidensforskning arter segannerledesenn fortidensforskning.En
forutsetningfor tetteresamarbeidog effektiv kunnskapsutveksling
mellom forskningsmiljøervil være
en delingskulturder forskningsdata,arbeidsresultater,
drøftingerog konklusjonerkan flyte mestmulig
fritt.
I ForskningsrådetsRRI-rammeverk42 heter det at de store teknologiprogrammenes
RRI-prosjektertar
utgangspunkti et skifte i grunnleggendeforståelsenår det gjelder forholdet mellom forskning og
samfunn;fra lineæremodeller til interaktive modeller med vekt på samspill og nettverk på tvers av
disipliner og samfunnssektorer.Og Forskningsrådetlanserersin RRI plakat: Se fremover! – Tenk
gjennom!– Inviter med! – Jobb sammen!Dette er ett av mangeutviklingstrekk som drar forskningeni
retning mot en åpen vitenskap (open science),hvor åpen tilgang til forskningsresultaterog åpne
forskningsdataer to sentraleelementer.
UiT har ført en tydelig politikk på Open A ccess(OA) og vært tidlig ute med støttetil nasjonaleog
internasjonaleinitiativ som har fremmet en OA-utvikling. En tilsvarenderolle kan UiT nå ta når det
gjelder åpneforskningsdata.Dette vil i tilfelle væreen naturlig utvidelseav OA-engasjementet og et
skritt på veien mot en OpenScience-politikk. Et førstetiltak innenfor dettekan væreen uttalelseeller
et prinsippom at UiTs politikk følger av Forskningsrådets
"åpensomstandard"-prinsippnår det gjelder
tilgang til forskningsdata.UiT vil med dette legge til rette for at nødvendigeinfrastruktur- og
støttetjenester
er til stedefor forskerne,og meddetstimuleretil at forskningsdatai utgangspunktet
gjøres
åpenttilgjengelig, menat det gjøresunntakfor datasomikke kan eller bør gjørestilgjengelig.
En første konkret oppfølging av dette prinsippet kan være å ta inn et krav i ph.d.-kontrakten om
innlevering av databehandlingsplan
for godkjenning sammenmed prosjektbeskrivelsen.Det vil gi
kunnskapom nødvendighetenav en gjennomtenk
t forvaltning av egne data, samt gi grunnlag for
oppfølgingi løpet av stipendiatperioden.
I tillegg til langsiktigkompetansebygging
vil detteogsåsikre
at UiT har tilgang til forskningsdatafra ph.d.-arbeidetetterat ph.d.-kontraktener avsluttet.
UiT kan imidlertid ikke løse utfordringenerundt OpenSciencealene,og det er viktig at arbeidetved
institusjonenforankresi nasjonaleog internasjonaleprosesserder UiT gjerne kan værepådriver,men
ogsåjobber sammenmedandreaktørerfor å finne de rette løsningene.

41

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/rome_decl
aration_RRI_final_21_November.pdf
, EUs ministerråd2014
Samfunnsansvarlig
innovasjon± Et RRI-rammeverkfor BIOTEK2021,NANO2021,IKTPLUSS & SAMANSVAR
(v. 1.0), Forskningsrådet2016
42
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Styringssignaler
XV.
XVI.

UiT skalhøsten2016etablereenoverordnetpolicy for forvaltning av forskningsdata.Denne
skal leggetil rettefor effektiv, forsvarlig og framtidsrettetforvaltning av forskningsdata
.
Innen2020skal UiT ha etablerttjenesterfor lagring av alle typer forskningsdata.
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Forskning og utdanning
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Om Nøkkeltall 2015
Universitetsstyretbesluttet i sak S 23/14 Forslag til endringer i regimet for meldinger og
styringsinformasjonat det hvert år skal lagesen rapport som presenterernøkkeltallenefor UiT
innen forsknings- og utdanningsvirksomheten(Nøkkeltall for UiT). Utvalget av data som
presenteresbestemmesav hvilken informasjon som er nyttig for de ulike ledelsesnivåeneved
institusjonen. Nøkkeltalleneer i hovedsakhentetfra kalenderåret2015, men der tall fra 2016 er
tilgjengelig er disse benyttet. Tallene presenteresuten kommentarerog inngåendeanalyser.1
A nalyserav utvalgtetemagjøresi UiTs årlige f orsknings- og utdanningsmelding.

1

IndikasjonsblomstenframheverUiTs resultaterpå utvalgte områderi sammenligningmed universitetet
med besteresultatog gjennomsnittligresultatfor universitetene.*Inkluderer tall for tidligere HiH og HiN i
2015.Kilde: DBH.
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1. REKRUTTERING





UiT har en økning i antall førstevalgsøkere gjennom det nasjonale samordnede opptaket
på 9,1 % når man sammenlikner med 2015.
UiT har en liten nedgang i antall førstevalgsøkere per planlagte studieplass fra 20152016.
UiT har en svak økning i antall registrerte studenter fra 2014-2015.

Søkertall
UiT har i 2016 til sammen 7166 førstevalgsøkere til 123 studieprogram utlyst gjennom Samordna
opptak (SO). Sammenlignet med 2015 har UiT totalt sett en økning i antall førstevalgsøkere på
9,1 prosent. Hvis vi ser på antall førstevalgsøkere per planlagte studieplass har UiT lite endring i
perioden 2012-2016, det er en liten nedgang fra 2015-2016.
Tabell 4.1 Fylkestilknytning for søkere til UiT inkl. HiH og HiN (2015-2016).
Søkerens fylke
Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Svalbard
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Ukjent
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
SUM

2015
204
33
33
960
66
145
91
115
999
53
303
174
28
6
258
55
2655
128
64
92
106
6568

2016
242
50
50
966
76
176
132
99
1112
66
324
198
33
0
243
48
2761
281
68
109
132
7166

Prosent økning
18,6
51,5
51,5
0,6
15,2
21,4
45,1
-13,9
11,3
24,5
6,9
13,8
17,9
-100,0
-5,8
-12,7
4,0
119,5
6,3
18,5
24,5
9,1

Kilde: Samordna opptak

3
Side215

Andel av søkermassen
3,4
0,7
0,7
13,5
1,1
2,5
1,8
1,4
15,5
0,9
4,5
2,8
0,5
0,0
3,4
0,7
38,5
3,9
0,9
1,5
1,8
100,0

Figur 4.1 UiTs førstevalgsøkeretil studier fordelt på region i 2016.
Kilde: Samordnaopptak

Antall førstevalgssøkere
per studieplassog antall kvalifiserteførstevalgssøkere
per
studieplass
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2012

2013

2014

2015

2016

UiTførstevalgssøkere
Gj.snitt univeriteteneførstevalgssøkere
Kvalifiserteførstevalgssøkere
UiT

Figur 4.2 Antall førstevalgsøkereper planlagte studieplass(2012-2016)og antall kvalifiserte
førstevalgsøkere(2012-2015)*
* Tallene fra HiF, HiH og HiN er beregnetinn i tallene for UiT.
Kilde: Vedleggtil Tilstandsrapportfor høyereutdanning2016,tabell V2.3 og Samordnaopptak
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Registrerte studenter

Antall registerte studenter
18000
16000
14000
12000
10000
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6000
4000
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0
2008 høst
UiT

2011 høst
HiTø

2012 høst
HiF

2013 høst
HiH

2014 høst
HiN

2015 høst
Totalt

Figur 4.3 Antall registrerte studenter ved UiT, HiTø, HiF, HiH og HiN (2008-2015).
* I 2013 ble tall for UiT og HiF rapportert hver for seg til DBH, men er slått sammen her
Kilde: DBH
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2. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTATER











Andelen studenter ved UiT som fullfører på normert tid har økt både for bachelor- og de
toårige masterutdanningene
UiT har ligger tett opp mot gjennomsnittet for gjennomføring på normert tid og frafall på
bachelornivå sammenlignet med de andre universitetene
UiT har vesentlig færre studenter som fullfører på normert tid på masternivå
sammenlignet med de andre universitetene
UiT har en økning i studiepoeng per student fra 2014 til 2015 og ligger over snittet for
universitetene
UiT har en enorm økning i antall digital eksamen fra 2015-2016
UiT har en liten nedgang i strykprosenten, men strykprosenten ved UiT er stabilt høyere
enn de andre breddeuniversitetene. Mellom fakultetene er det stor variasjon i
strykprosenten, men relativt stabilt internt ved hvert fakultet
UiT har økt gjennomstrømningshastigheten innen ph.d.-studiet med 11 prosentpoeng fra
2014 til 2015 (61 % gjennomføring seks år etter finansieringsstart), men
gjennomstrømmingshastigheten er fortsatt under måltallet fra KD (70 %).
Gjennomsnittsalderen for 2010-kullet ved oppstart er 35 år og 38 år ved
disputastidspunktet.

Gjennomføring og frafall på bachelor- og toårige masterstudier
Tabell 2.1 Gjennomføring på normert tid og frafall på 3-årige bachelorutdanninger
(fulltidsstudium).
Institusjon
NMBU
NTNU
UiA
UiB
NU
UiO
UiS
UiT
Universitetene

% fullført grad
Kull
Kull
Kull
2010 høst 2011 høst 2012 høst
30,6
34,3
37,4
14,8
25,5
44
44,7
47,7
46,8
36,5
33,8
35,8
37,0
39,1
45,4
29,5
32,4
29,8
41,7
41,7
41,5
31,8
38,1
40,2
32,7
35,8
39,7

Kull
2010 høst
21,5
37,8
26,5
32,6
33,1
38,4
26,4
31,3
32,9

% frafall
Kull
2011 høst
23,3
37,1
23,4
34,8
33,2
35,6
27,8
31,3
32,2

Kull
2012 høst
26,3
28,8
24,2
35
29,1
38,5
27,2
31,7
31,2

Kilde: Vedlegg til Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016, tabellene V10.

6
Side218

Tabell 2.2 Gjennomføring på normert tid og frafall på 2-årige masterutdanninger
(fulltidsstudium).
Institusjon
NMBU
NTNU
UiA
UiB
NU
UiO
UiS
UiT
Universitetene

% fullført grad
Kull
Kull
Kull
2011 høst 2012 høst 2013 høst
34,5
40,8
52,8
39,5
37,6
57,9
47,4
54,1
49,8
52,0
47,0
55
32,3
46,7
50,4
38,6
39,2
40,8
41,0
48,0
50,5
33,3
37,1
37,3
40,2
41,8
49,5

Kull
2011 høst
17,2
20,9
13,9
15,2
35,0
14,5
17,8
16,3
17,5

% frafall
Kull
2012 høst
14,5
20,8
13,5
15,9
18,9
14,7
20,6
18,4
17,3

Kull
2013 høst
11,4
13,3
13,9
11,8
16,4
12,7
17,6
16,8
13,7

Kilde: Vedlegg til Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016, tabell V10.12
Den store økningen i antall studenter som fullfører på normert tid fra 2014-2015 ved enkelte
institusjoner skyldes at kvalifikasjoner innrapportert tidlig på høsten gjelder som fullføring på
normert tid. Dette fanger opp studenter som i realiteten har vært ferdig i vårsemesteret, men hvor
sensur ikke foreligger før tidlig på høsten. I tidligere år var normert tid avgrenset kun til grader
som ble innrapportert på våren.

Studiepoengproduksjon

Tabell 2.3: Studiepoeng per student (2010 til 2015).
Institusjon

2010 2011 2012 2013 2014 2015

NTNU

42,7 43,3 42,8 42,6 43,1 44,9

NMBU

42,5 42,8 42,8 42,6 43,5 48,8

UiA

42,1 42,1 42,7 42,2 42,1 43,1

UiB

42,5 42,6 41,9 41,9 41

NU

-

34,1 34

UiO

37

38,4 37,6 37,5 37,8 39

UiS

43,3 43,3 42,1 41,7 41,9 44,6

UiT

41,1 42,3 43,2 40,7 42,1 43,5

HiH

48,7 43,5 44,2 48

HiN

43,9 42,4 41,7 40,3 41,2 43

43,6

34,4 35,6 37,2

43,1 41,9

Universitetene 40,8 41,1 40,7 40,4 40,8 42,65

Kilde: DBH
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Gjennomføring i ph.d.-utdanningene

Tabell 2.4 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år
tidligere ved norske universitet (2011-2015)
Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere
Institusjon
2011
2012
2013
2014
60
NMBU
67,07
64,74
68,49
67,21
NTNU
64,10
62,35
71,09
UMB
55,56
35,29
58,33
62,07
UiA
66,89
72,87
68,11
72,65
UiB
41,67
71,43
58,33
65,19
UiN
67,13
65,02
63,06
65
UiO
64,10
52,38
45,28
56,86
UiS
68,89
68,46
51,81
50,36
UiT

2015
69,57
64,61
55,56
77,04
65,49
49,06
61,48

Kilde: DBH, KD-portalen
Tabell 2.5 Andel disputerte 3-8 år etter oppstart i doktorgradsprogram ved UiT
Startår

Disputerte
etter 3 år
4,4 %
6,9 %
4,2 %
7,8 %
7,5 %

2005
2006
2007
2008
2009

Andel disputerte 3-8 år etter oppstart ved UiT
Disputerte
Disputerte
Disputerte
Disputerte
etter 4 år
etter 5 år
etter 6 år
etter 7 år
31,9 %
54,1 %
68,9 %
74,1 %
21,5 %
53,1 %
68,5 %
72,3 %
19,9 %
36,1 %
51,8 %
60,2 %
24,1 %
41,1 %
50,4 %
59,6 %
35,8 %
50,0 %
61,5 %
-

Kilde: DBH

Andel disputerte 3-8 år etter oppstart i doktorgradsprogram ved UiT

Andel uteksaminerte

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Disp. etter 3 år Disp. etter 4 år Disp. etter 5 år Disp. etter 6 år Disp. etter 7 år Disp. etter 8 år
Oppstart 2005

Oppstart 2006

Figur 2.1 Andel disputerte 3-8 år etter oppstart i doktorgradsprogram ved UiT
Kilde: DBH
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Disputerte
etter 8 år
79,3 %
73,9 %
63,3 %
-

Andel disputerte 3-8 år etter oppstart i doktorgradsprogram ved UiT

Andel uteksaminerte

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Oppstart 2005 Oppstart 2006 Oppstart 2007 Oppstart 2008 Oppstart 2009
Disp. etter 3 år

Disp. etter 4 år

Disp. etter 5 år

Disp. etter 6 år

Disp. etter 7 år

Disp. etter 8 år

Figur 2.2 Andel uteksaminerte kandidater ved UiT 3-8 år etter oppstart.
Kilde: DBH
Tabell 2.6 Gjennomsnittsalder ved oppstart i doktorgradsprogram per fakultet (2005-2010).
Startår
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Snitt

NFH/
BFE-fak
33
31
31
31
33
30
31,5

Medfak/
Helsefak

Matnatfak/
NT-fak

35
34
35
37
37
38
36

35
28
34
30
29
29
30,8

Humfak/
SV-fak/
HSL-fak
35
40
37
37
38
40
37,8

Jurfak

UiT

34
30
30
31
35
35
32,5

34
34
34
35
35
35
34,5

Kilde: DBH

Tabell 2.7 Gjennomsnittsalder ved disputas per fakultet (2005-2010).
NFH/
Medfak/
Matnatfak/
Humfak/SV-fak/
Startår
BFE-fak
Helsefak
NT-fak
HSL-fak
37
39
33
42
2005
35
39
33
45
2006
34
40
38
42
2007
35
42
33
41
2008
37
41
32
38
2009
33
41
32
46
2010
35
40,3
33,5
42,3
Snitt
Kilde: DBH
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Jurfak
39
36
34
37
42
37,6

UiT
38
39
38
39
39
38
38,5

Tabell 2.8 Gjennomsnittstid fra innlevering av avhandling til disputas (i mnd.) per fakultet
(2011-2015).
Disputasår
Helsefak
NT-fak HSL-fak
BFE-fak
Jurfak
UiT
3,0
2,8
5,7
2,4
2011
3,6
3,8
2,9
6,1
2,7
3,9
2012
3,8
3,9
3,2
6,5
3,0
4,0
2013
4,0
3,6
2,4
7,2
2,7
4,6
2014
3,7
3,5
2,3
4,9
2,3
5,3
2015
3,2
Kilde: FS

Tabell 2.9 Gjennomsnittstid fra innlevering av avhandling til kommisjonens vurdering (i
mnd) per fakultet (2011-2015).
Disputasår
Helsefak
NT-fak
HSL-fak BFE-fak
Jurfak
UiT
2,2
1,9
4,1
2,0
2011
2,8
2,0
4,1
1,7
2,4
2012
2,7
2,3
4,8
1,9
3,0
2013
2,4
1,6
5,1
1,6
3,5
2014
2,4
1,5
3,5
1,5
3,3
2015
Kilde: FS

Tabell 2.10 Gjennomsnittstid fra kommisjonens vurdering av avhandling til disputas (i
mnd) per fakultet (2011-2015).
Disputasår
Helsefak
NT-fak
HSL-fak
BFE-fak
Jurfak
0,9
0,9
1,6
0,4
2011
1,0
0,9
2,0
0,9
1,4
2012
1,1
0,9
1,7
1,1
1,0
2013
1,2
0,9
2,1
1,0
1,1
2014
1,1
0,8
1,5
0,8
2,0
2015
Kilde: FS
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2,6
2,6
2,9
2,5
2,2

UIT
1,0
1,2
1,2
1,2
1,1

Karakterfordeling 2015
Karakterfordeling totalt
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Karakter A %

Karakter B %

Karakter C %
Totalt

UiT

Karakter D %
HiH

Karakter E %

Karakter F %

HiN

Figur 2.3 Karakterfordelingen ved UiT, HiH og HiN sammenlignet med
karakterfordelingen totalt for alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.
Kilde: DBH

Karakterfordeling - bachelornivå
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
Karakter A %

Karakter B %

Karakter C %

Karakter D %

Karakter E %

Det helsevitenskapelige fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Figur 2.4 Karakterfordelingen på emner på lavere grads nivå, UiT.
* Karakterfordelingen for enhetene i Harstad og Narvik vises i figur 1.4.
Kilde: DBH
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Karakter F %

Karakterfordeling - mastergrad
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
Karakter A %

Karakter B %

Karakter C %

Karakter D %

Karakter E %

Det helsevitenskapelige fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Det Juridiske fakultet

Figur 2.5 Karakterfordeling på emner på mastergradsnivå, UiT
* Karakterfordelingen for enhetene i Harstad og Narvik vises i figur 1.42
Kilde: DBH

Strykprosent

Tabell 2.11 Strykprosent ved universitetene (2009-2015).
Lærested 2009 2010 2011
NTNU
8,9 8,7 7,8
UMB
6,4 6,7 6,5
UiA
8,5 7,8 7,6
UiB
4,9 4,8 4,7
UN
7,5
UiO
6,6 6,7 6,3
UiS
7,9 8,5
9
UiT
8,3 9,3 9,4
9,6 9,8 10,5
HiH
13 14,5 14,1
HiN
Kilde: DBH

2012
7,9
7,4
7,8
5,2
8,1
6,3
9,1
8,9
9,3
12,8

2013
8,4
6,8
8,3
5,3
8,2
6,4
9,5
9,1
9,7
13,4

2014 2015
7,6
7
6,7 6,6
7,9
8
5,4 5,7
9,3
10
6,7
6
9,2
10
9
8,7
9,4 7,8
12,8 9,2
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Karakter F %

Tabell 2.12 Strykprosenten ved fakultetene, UiT (2009-2015).
Fakultet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,9 8,8 8,7 8,4
10 10,2 10,7
Helsefak
4,4
8,1
7
5,8 5,2 4,1
4
Jurfak
3,3 2,4 3,3
4
4,3 3,8 3,6
Kunstfak
8,5 9,3 12 10,8 10,9 11,1 8,5
BFE-fak
6,1 8,9 7,6 6,8 6,3 6,5 6,6
HSL-fak
15,3 14,3 15,1 15,6 13,8 13 12,3
NT-fak
4,2 5,3
IRS-fak
9
UiT totalt 8,3 9,3 9,4 8,9 9,1
Kilde: DBH
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3. DOKTORGRADER




Antall doktorgradsavtaler ved UiT har økt med 14 % i perioden 2011-2015.
UiT har nest høyest andel egenfinansierte ph.d.-studenter i sektoren (57 %).
Antall avlagte doktorgrader ved UiT har de siste årene ligget rundt 100 per år.

Antall doktorgradsavtaler
Tabell 3.1 Antall doktorgradsavtaler ved norske universitet for vårsemester 2011-2015,
inklusive prosentandel kvinner.
Antall doktorgradsavtaler ved norske universiteter (prosentandel kvinner)
Institusjon
2011
2012
2013
2014
2015
499 (57%)
507 (48%)
NMBU
2386 (40%)
2389 (41%)
2325 (43%)
2283 (43%)
2293 (42%)
NTNU
445 (51%)
437 (51%)
424 (55%)
UMB
123 (43%)
141 (40%)
147 (42%)
164 (44%)
179 (42%)
UiA
1471 (50%)
1494 (52%)
1499 (52%)
1484 (53%)
1532 (54%)
UiB
108 (61%)
113 (61%)
112 (63%)
116 (61%)
117 (59%)
UiN
2878 (56%)
3050 (56%)
3040 (56%)
2981 (57%)
2954 (57%)
UiO
235 (53%)
258 (54%)
265 (52%)
284 (55%)
283 (43%)
UiS
UiT
681 (59%)
649 (60%)
712 (59%)
714 (58%)
777 (57%)
Sum
8327 (50%)
8531 (51%)
8524 (51%)
8525 (52%)
8642 (52%)
Kilde: DBH

Tabell 3.2 Antall doktorgradsavtaler ved UiTs fakulteter for vårsemestrene i 2011-2015,
inklusive prosentandel kvinner.
Antall doktorgradsavtaler ved UiTs fakulteter (prosentandel kvinner)
Fakultet
2011
2012
2013
2014
2015
245 (62%)
310 (64%)
297 (61%)
347 (61%)
Helsefak 277 (62%)
20 (45%)
22 (50%)
22 (55%)
27 (41%)
26 (50%)
Jurfak
94 (68%)
106 (64%)
97 (60%)
99 (57%)
BFE-fak 116 (66%)
151
(65%)
179
(63%)
169
(63%)
180
(67%)
188
(66%)
HSL-fak
117 (39%)
109 (39%)
105 (33%)
113 (40%)
117 (34%)
NT-fak
Sum
681 (59%)
649 (60%)
712 (59%)
714 (58%)
777 (57%)
Kilde: DBH
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Tabell 3.3 Antall nye doktorgrader ved norske universiteter for vårsemestrene i 2011-2015,
inklusive prosentandel kvinner.*
Antall nye doktorgradsavtaler ved norske universiteter (prosentandel kvinner)
2011
2012
2013
2014
2015
Institusjon
47
(55%)
107
(43%)
49
(43%)
NMBU
308 (37%)
351 (43%)
360 (38%)
410 (39%)
146 (40%)
NTNU
63 (56%)
75 (52%)
33 (64%)
UMB
25 (40%)
35 (26%)
40 (63%)
48 (40%)
14 (36%)
UiA
198 (52%)
268 (55%)
266 (53%)
232 (51%)
109 (53%)
UiB
11 (81%)
14 (64%)
23 (43%)
22 (55%)
16 (44%)
UiN
474 (55%)
525 (57%)
531 (58%)
543 (50%)
226 (59%)
UiO
36 (50%)
63 (52%)
60 (50%)
48 (50%)
26 (54%)
UiS
112
(55%)
122
(55%)
137
(55%)
183
(55%)
82 (57%)
UiT
1227 (50%)
1453 (52%)
1497 (52%)
1593 (47%)
668 (51%)
Sum
Kilde: DBH

Tabell 3.4 Antall nye doktorgrader ved UiTs fakulteter for vårsemestrene i 2011-2015,
inklusive prosentandel kvinner.*
Antall nye doktorgradsavtaler ved UiTs fakulteter
Fakultet
2011
2012
2013
2014
2015
52 (50%)
60 (60%)
70 (59%)
92 (55%)
44 (66%)
Helsefak
3
(33%)
2
(50%)
5
(20%)
7
(57%)
1 (100%)
Jurfak
13 (77%)
17 (70%)
19 (58%)
24 (63 %)
11 (45%)
BFE-fak
24 (71%)
24 (63%)
23 (61%)
24 (75%)
14 (71%)
HSL-fak
20 (40%)
19 (16%)
20 (45%)
36 (33%)
12 (16%)
NT-fak
Sum
112 (55%)
122 (55%)
137 (55%)
183 (55%)
82 (57%)
Kilde: DBH

* Omfatter kun tall for vårsemesteret 2015 da tall for høst 2015 ikke er tilgjengelig før etter 15.
oktober 2016.
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Finansiering av doktorgrad

Tabell 3.5 Antall doktorgradsavtaler inngått på vårsemestre fordelt på finansieringskilde
for norske universiteter (2011-2015).*
Antall doktorgradsavtaler per finansieringskilde
Institusjon
NMBU

NTNU

UMB

UiA

UiB

UiN

UiO

UiS

UiT

Samlet

Finansieringskilde
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total
Egen budsjettramme
Forskningsrådet
Andre eksternfinansierte
Total

2011

2012

2013

953
636
797
2386
101
103
241
445
56
16
51
123
527
304
640
1471
69
9
30
108
935
563
1380
2878
71
45
119
235
310
124
247
681
3022
1800
3505
8327

1026
582
781
2389
101
93
243
437
61
17
63
141
586
257
651
1494
70
9
34
113
1041
540
1469
3050
74
41
143
258
306
113
230
649
3265
1652
3614
8531

1053
512
760
2325
103
85
236
424
71
16
60
147
627
248
624
1499
68
7
37
112
1092
462
1486
3040
78
41
146
265
359
93
257
709
3451
1467
3606
8524

* Tall for høst 2015 er tilgjengelig etter 15. oktober 2016.
Kilde: DBH
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2014
151
112
236
499
1081
454
748
2283

2015
152
95
260
507
1139
426
728
2293

90
15
59
164
636
259
589
1484
74
4
38
116
1065
420
1496
2981
147
37
100
284
388
95
231
714
3632
1396
3497
8525

99
15
65
179
666
248
618
1532
74
5
38
114
1080
375
1499
2954
148
47
88
283
443
83
251
777
3801
1294
3547
8642

Tabell 3.6 Antall doktorgradsavtaler inngått på vårsemestre fordelt på finansieringskilde
for UiTs fakulteter (2011-2015).*
Antall doktorgradsavtaler per finansieringskilde UiTs fakulteter
Fakultet
Finansiering
2011
2012 2013 2014
2015
Egen budsjettramme
109
96
132
136
164
Helsefak
Forskningsrådet
27
19
22
16
13
Andre eksternfinansierte
141
130
156
145
170
Totalt
277
245
310
297
347
Egen budsjettramme
9
17
17
21
20
Jurfak
Forskningsrådet
4
4
3
4
3
Andre eksternfinansierte
7
1
2
2
3
Totalt
20
22
22
27
26
Egen budsjettramme
49
45
56
55
60
BFE-fak
Forskningsrådet
29
23
22
22
23
Andre eksternfinansierte
38
26
28
20
16
Totalt
116
94
106
97
99
Egen budsjettramme
88
98
106
120
129
HSL-fak
Forskningsrådet
26
32
19
22
21
Andre eksternfinansierte
37
49
44
38
38
Totalt
151
179
169
180
188
Egen budsjettramme
55
50
48
56
70
NT-fak
Forskningsrådet
38
35
30
31
23
Andre eksternfinansierte
24
24
27
26
24
Totalt
117
109
105
113
117
Egen budsjettramme
310
306
359
388
443
UiT
Forskningsrådet
124
113
96
95
83
Andre eksternfinansierte
247
230
257
231
251
Totalt
681
649
712
714
777
* Tall for høst 2015 er tilgjengelig etter 15. oktober 2016.
Kilde: DBH
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Antall doktorgradsavtaler per finansieringskilde inngått vårsemestre 2011-2015
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2011

Helsefak

Jurfak

BFE-fak

HSL-fak

Andre eksternfinansierte

Forskningsrådet

Egen budsjettramme

Andre eksternfinansierte

Forskningsrådet

Egen budsjettramme

Andre eksternfinansierte

Forskningsrådet

Egen budsjettramme

Andre eksternfinansierte

Forskningsrådet

Egen budsjettramme

Andre eksternfinansierte

Forskningsrådet

Egen budsjettramme

2012
2013
2014
2015

NT-fak

Figur 3.1 Antall doktorgradsavtaler per finansieringskilde inngått vårsemestre 2011-2015
ved UiTs fakulteter
Kilde:?

Avlagte doktorgrader

Tabell 3.7 Antall avlagte doktorgrader ved norske universiteter 2011-2015, inklusive
prosentandel kvinner
Institusjon

2011

2012

2013

NMBU

2014

2015

93 (53%)

94 (60%)

367 (44%)

342 (42%)

NTNU

335 (36%)

374 (36%)

371 (38%)

UMB

72 (51%)

65 (34%)

71 (55%)

UiA

11 (18%)

18 (44%)

18 (50%)

27 (33%)

20 (30%)

UiB

254 (45%)

251 (53%)

265 (47%)

216 (20%)

246 (51%)

8 (50%)

15 (53%)

19 (63%)

20 (60%)

13 (69%)

UiO

425 (53%)

511 (58%)

524 (52%)

519 (55%)

484 (59%)

UiS

28 (39%)

32 (56%)

34 (41%)

26 (42%)

40 (60%)

UiT

114 (58%)

110 (56%)

123 (57%)

101 (55%)

1012 (60%)

Sum

1247 (46%)

1376 (49%)

1425 (48%)

1369 (51%)

1340 (53%)

NORD

Kilde: DBH
2

I tillegg disputerte to ved utenlandske universiteter, basert på cotutelle-avtale som ikke ga UiT kandidatmidler. De
inngår derfor ikke i de offisielle DBH-tallene.
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Avlagte doktorgrader ved norske universiteter 2011-2015
500
400
300
200
100
0
NMBU

NTNU

UMB

UiA

2011

2012

UiB
2013

NORD
2014

UiO

UiS

UiT

2015

Figur 3.2 Antall avlagte doktorgrader ved norske universiteter (2011-2015)
Kilde: DBH

Andel disputerte seks år etter opptak

Tabell 3.8 Andel (%) uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år
tidligere.
Institusjon
2011
NMBU
67,07
NTNU
64,10
UMB
55,56
UiA
66,89
UiB
41,67
UiN
67,13
UiO
64,10
UiS
68,89
UiT
Kilde: DBH, KD-portalen

2012

2013

64,74
62,35
35,29
72,87
71,43
65,02
52,38
68,46

68,49
71,09
58,33
68,11
58,33
63,06
45,28
51,81
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2014
60
67,21

2015
69,57
64,61

62,07
72,65
65,19
65
56,86
50,36

55,56
77,04
65,49
49,06
61,48

4. EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET
UiTs bidrags- og oppdragsinntekter
har økt de sistetre årene. Det er særliginntektenefra
statligeetatersomøker.
UiT har nesthøyestsuksessrate
i Norgeinnen H2020

Inntekter fra ekstern finansiert virksomhet
Tabell 4.1 Bidrag - og oppdragsinntekter ved UiT i perioden 2011-2015.
2011

2012

2013

2014

2015

Bidrags- og oppdragsinntekter
521 818
473 361
501 006
559 212
617 123
(1000 kr)
Prosentandelav totale
21%
18,1%
17,2%
18,8%
20%
driftsinntekter
Bidrags- og oppdragsinntekter per
UFF årsverk
379,9
339,7
353,9
341,1
299,9*
(1000 kr)
*Antall UFF-årsverk2015 i DBH inkl . tidligere HiH og HiN , menBOA-tall inkl. ikke HiH og HiN .
Kilde: DBH, Avdeling for økonomi,UiT

Figur 4.1 Differensierte bidrags- og oppdragsinntekter ved UiT i perioden 2010-2015.
Kilde: Avdeling for Økonomi,UiT
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Tabell 4.2 Bidrags- og oppdragsinntekter i hele tusen ved fakultetene for 2015.
Adm
Helsefak
NT
HSL
BFE
Kunst.fak
Jur.fak
IRS-fak
TMU
UB
Sum

Forskningsrådet Statlig etater EU-midler Kommunale Næringsliv Stiftelser og org. Andre Gaver
5 180
11 993
1 295
30
1 647
324
74
-950
28 845
172 127
3 288
674
3 566
21 149 1 696 12 630
84 681
12 355
9 688
6 717
22 427
1 685 12 648 8 268
30 294
22 717
3 060
3 075
1 199
492 1 126 2 421
45 790
10 462
1 403
6 945
12 024
2 044 3 054 2 501
1 620
2 083
0
0
340
0
12
42
403
1 117
1 189
8 043
-1 310
2 807
336 2 655
5 577
1 621
851
-62
269
354
0
751
4 124
6 108
0
2 446
2 100
1 204
0
342
491
249
195
0
0
0
12
56
207 006
240 832
20 969
27 867
42 261
30 059 18 957 28 717

Kilde: Avdeling for økonomi, UiT

Figur 4.2 Inntekter fra Norges forskningsrådet til norske universiteter (2010-2015)
Kilde: DBH
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Sum
19 544
243 975
158 468
64 384
84 222
4 096
15 239
9 363
16 323
1 003
616 667

Figur 4.3 EU-inntekter fra rammeprogram til norske universiteter (2010-2015)
Kilde: DBH
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B

45

Midler fra EU/ UFF årsverk

40
35

1 000 (NOK)

30
25
20
15
10
5
0

2011

2012

2013

2014

2015

17

18

22

31

35

24

31

UiA

2

1

2

2

0

UiB

25

24

23

30

32

UiO

25

26

29

36

43

UiS

15

7

15

10

19

UiT

17

12

14

9

12

NTNU
NMBU

Figur 4.4 Gjennomsnittlige inntekter fra Forskningsrådet (A) og EU (B) per UFF-årsverk
ved norske universiteter (2011-2015)
*For NMBU (og tidligere NLH) så mangler det informasjon i DBH for UFF årsverk for perioden 2011-13.

Kilde UFF årsverk: DBH.
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Tabell 4.3 Suksessrate for UiT i Forskningsrådet i perioden for prosjektstart 2012-2016.
Beløp bevilget i hele perioden
Suksessrate i bevilgede søknader (%)
Program:

2012

2013

2014

2015

2016

0

593 000

0

0

0

0%

100%

0%

0%

0%

71 580 220

9 164 771

53 601 000

34 354 000

75 808 250

23%

4%

11%

7%

13%

Grunnforskningsprogrammer

3 030 641

3 300 000

17 313 000

17 109 000

7 200 000

50%

14%

29%

Handlingsrettede
programmer

20 295 000

63 237 000

67 460 000

34 610 000

16 015 000

15%

22%

22%

39%

9%

0

33 000

400 000

491 000

0

Brukerstyrte
innovasjonsprogrammer
Fri prosjektstøtte

Inform./formdl./
publisering

67 %

0%

100%

50%

50%

0%

229 656

4 473 000

1 243 484

4 657 000

4 005 000

80%

35%

80%

50%

33%

1 140 852

948 500

824 582

237 354

348 000

48%

27%

30%

100%

67%

Andre frittstående
prosjekter

-

184 348

273 343

3 264 397

442 000

-

100%

30%

50%

57%

SFF/SFI/SME

-

214 999 000

96 000 000

-

Internasjonal
nettverkstiltak
Internasjonal
prosjektstøtte

Store programmer
Strategisk
institusjonsstøtte
Vitenskapelig utstyr,
databaser, samlinger
Diverse*

Totalt

-

22%

0%

29%

-

15 108 702

32 922 052

14 189 000

44 581 778

52 824 000

26%

43%

27%

30%

28%

2 850 000

13 102 000

2 800 000

-

50%

50%

100%

-

440 000

0%
25 000 000

69 288 000

100%

-

20%

100%

100%

0

23 800 000

1 038 250

4 458 625

23 750 000

0%

33%

100%

100%

29%

114 675 070

366 163 671

181 342 659

242 563 154

249 680 250

*Diverse: Særskilte forvaltningsoppdrag, planlegging/utredning/evaluering, nasjonale stimuleringstiltak.
Kilde: Forskningsrådet
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Figur 4.5 Suksessrate for Fri prosjektstøtte (FRIPRO), Forskningsrådet for UiT i
prosjektstart-periode 2012-2016.

Suksess i FRIPRO for UiT
(prosjektstart 2012 - 2016)
80 000 000

25,00%

70 000 000
20,00%
60 000 000
50 000 000

15,00%

40 000 000
10,00%

30 000 000
20 000 000

5,00%
10 000 000
0

0,00%
Bevilget beløp

Suksessrate

Kilde: Forskningsrådet

Tabell 4.4: Universitetenes H2020 deltagelse og uttelling.
a) Suksessrate pr år i H2020 (2014 og 2015)
H2020 Antall deltakelser i søknader pr. organisasjon (norske) pr. år
pr. mars 2016
Ekskl. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader. Datakilde: eCordas søknadsdatabase (Kommisjonen)

Organisasjonsnavn

2014

2015

Totalt
H2020

UNIVERSITETET I BERGEN

21,4%

15,8%

18,4%

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

14,9%

14,6%

14,7%

UNIVERSITETET I AGDER
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
UNIVERSITETET I OSLO
UNIVERSITETET I STAVANGER
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
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6,7%

16,7%

12,1%

10,3%

12,4%

11,1%

8,5%

10,0%

9,9%

8,3%

7,7%

8,0%

10,8%

5,5%

b) H2020 resultater i antall deltagelser og støtte for universitetene pr. mars 2016
H2020: Resultater pr program i søknader for universitetene totalt
17. mars 2016
Inkl. ERC- søknader med status reserve som har blitt til kontrakt
ANT. DELTAKELSER

Organisasjonsnavn
UNIVERSITETET I OSLO
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
UNIVERSITETET I AGDER
UNIVERSITETET I STAVANGER
NORD UNIVERSITET

i innstilte
prosjekter
36
40
33
13
4
4
2

i søknader
363
359
179
94
73
33
25
10

1136

Suksessrate i søknader
deltakelser
(mill. euro)
9,9%
255,8
11,1%
212,9
18,4%
125,2
13,8%
54,8
5,5%
40,3
12,1%
20,4
8,0%
15,4
4,8

132

11,6%

EU-STØTTE
ANT. KOORDINATORER
i innstilte
prosjekter
Finansiell
i innstilte
(mill. euro) suksessrate i søknader prosjekter
24,6
9,6%
163
18
22,5
10,6%
135
13
19,3
15,4%
70
9
3,7
6,8%
36
3
3,7
9,1%
25
2
2,2
11,0%
6
1
1,7
11,1%
8
4

729,6

77,7

10,7%

447

46

Ekskl. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader
Datakilde: eCordas H2020 søknadsdatabase (Kommisjonen)

Tabell 4.5 UiTs H2020 resultater pr. program i søknader
ANT. DELTAKELSER

Programkortnavn (H2020)
ERC
FET
INFRA
MSCA
Sum Excellent Science:
LEIT ADVMANU
LEIT ICT
LEIT SPACE
Sum Industrial Leadership:
ENERGY
FOOD
HEALTH
SECURITY
SOCIETY
Sum Societal Challenges:
INEGSOC
Sum Science with and for Society:

Sum totalt H2020:

i søknader
10
2
7
32
51
1
6
1
8
4
11
13
2
4
34
1
1

94

i innstilte
prosjekter
1

Suksessrate
deltakelser
10,0%

3
2
6

42,9%
6,3%
11,8%

1

16,7%

1
1
4
1

12,5%
25,0%
36,4%
7,7%

6

17,6%

13

13,8%

EU-STØTTE
i innstilte
i søknader prosjekter
Finansiell
(mill. euro) (mill. euro) suksessrate
15,1
0,1
1,0%
1,8
1,8
0,8
44,2%
17,7
0,6
3,5%
36,3
1,6
4,3%
0,5
1,8
0,1
8,3%
0,3
2,6
0,1
5,7%
1,9
0,3
15,7%
5,1
1,7
32,9%
6,4
0,0
0,6%
0,6
1,5
15,5
2,0
12,9%
0,5
0,5

54,8

3,7

6,8%

ANT. KOORDINATORER

i søknader
9
1
1
16
27
1

i innstilte
prosjekter
1

1
3
2
2
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1

7
1
1

1

36

3

Ekskl. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader. Inkl. evt. ERC- søknader med status
reserve som har blitt til kontrakt
Kilde: E-Corda (Kommisjonen). Oppdatering pr17. mars 2016.

1
2

2015

2014

Tabell 4.6 Innvilgede H2020 prosjekter ved UiT, fordelt etter fakultet og institutt
Fakultet

Institutt

Acronym

Rolle

Utlysning

BFE

NFH

PrimeFish

Partner

BG-10-2014

BFE

NFH

SAF21

Koordinator

MSCA-ITN

BFE

NFH

Discardless

WP-leder

SFS-2014-2

Helsefak

ISM

BLOPREC

PI

ERC PoC

NT-fak

IIS

IMPROVER

WP-leder

DRS-07-2014

NT-fak

IG

ENVRI PLUS

Partner

INFRADEV-1-2014-1

NT-fak

IK

EMBRIC

Partner

INFRADEV-1-2014-1

BFE

NFH

CLIMEFISH

Koordinator

BG-02-2015

BFE

NFH

ATLAS

WP-leder

BG-01-2015

Helsefak

IKM

SENSE-Cog

Partner

PHC-22-2015

NT-fak

IVT

WEKIT

Partner

ICT-20-2015

NT-fak

IG

STEMM-CCS

Partner

LCE-1-2015

NT-fak

IK

ELIXIR-EXCELER

WP-leder

INFRA-DEV

BFE

NFH

Ocean Medicine

Partner

MSCA RISE

Kilde: EUs Participant portal og AFU.
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5. KOMMERSIALISERING


Tall på mottatte forretningsideer økte med 67 % fra 2014 til 2015.

Resultater fra aktivitet knyttet til IPR

Tabell 5.1: Antall forretningsideer, patentsøknader og lisensavtaler ved UiT (2011-2015).
År
Forretningsideer UiT
Patentsøknader UiT
Lisensavtaler UiT
9
0
0
2011
17
4
1
2012
12
4
5
2013
15
6
4
2014
25
4
1
2015
Totalt
78
18
11
Kilde: DBH og AFU.

Tabell 5.2: Antall forretningsideer ved norske universiteter i 2015.
Forretningsideer norske universiteter 2015
25
UiT
141
NTNU
340
UiO
29
UiB
54
NMBU
4
UiA
0
UiN
50
UiS
643
Totalt
Kilde: DBH og AFU.
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6. VITENSKAPELIG PUBLISERING






Etter innføring av ny publiseringsindikator økte antall publikasjonspoeng ved alle norske
universiteter og de fleste av UiTs fakulteter/enheter i 2015.
UiT beholder sin andel av publiseringen i UH-sektoren etter innføring av ny
publiseringsindikator.
Kvinnelige forskere ved UiT har i 2015 fortsatt den høyeste andelen publisering
sammenlignet med fordeling av forfatterandeler mellom kvinner og menn ved de øvrige
norske universitetene.
Andelen Open Access-publiseringen ved UiT er på samme nivå som i 2014, og vi har
ikke oppnådd ønsket vekst i andel egenarkiverte publikasjoner.

Publikasjonspoeng og antall publikasjoner

Tabell 6.1 Universitetenes publikasjonspoeng i 2015.3
Publiseringsnivå ( %)
Publ. poeng Endring fra
Andel poeng
2015
2014
UH-sektoren
Universiteter
NMBU
NTNU
UiA
UiB
NU
UiO
UiS
UiT
HiH
HiN

Forfatterandeler

Antall publ.

21968,0
17704,7
948,1
4380,6
686,0
3058,4
284,0
5826,9
739,1
1784,4

43,8 %
47,9 %
42,2 %
44,7 %
22,6 %
56,3 %
75,5 %
51,1 %
48,0 %
42,9 %

100,0 %
80,6 %
4,3 %
19,9 %
3,1 %
13,9 %
1,3 %
26,5 %
3,4 %
8,1 %

14837,7
11 460,4
641,2
2832,4
522,3
1910,1
211,6
3588,9
518
1235,8

21,9
59,9

4,3 %
-4,4 %

0,1 %
0,3 %

24
49,1

Nivå 1

Nivå 2

Publikasjonsform (%)
Periodika- Antologiartikl
Monografier
artikler
er

981
3929
679
2980
272
5491
690
1843

78,2 %
75,9 %
83,0 %
76,8 %
83,3 %
74,5 %
73,6 %
72,3 %
79,9 %
78,3 %

21,8 %
24,1 %
17,0 %
23,2 %
16,7 %
25,5 %
26,4 %
27,7 %
20,1 %
21,7 %

77,5 %
79,9 %
88,4 %
81,5 %
65,7 %
84,5 %
55,3 %
79,7 %
74,1 %
78,4 %

21,1 %
18,8 %
10,8 %
17,8 %
32,1 %
14,3 %
41,5 %
18,7 %
24,5 %
20,6 %

1,4 %
1,3 %
0,8 %
0,7 %
2,1 %
1,3 %
3,2 %
1,6 %
1,4 %
1,0 %

30
67

100,0 %
92,7 %

0,0 %
7,3 %

62,6 %
95,2 %

37,4 %
4,8 %

0,0 %
0,0 %

Kilde: DBH

3

Omfatter samlet vitenskapelig publisering (vitenskapelige monografier/bøker, vitenskapelige artikler i
tidsskrifter, serier og antologier) i tråd med Kunnskapsdepartementets instruks for rapportering av
vitenskapelig publisering i helse-, institutt- og UH-sektor
HTTPS://WWW.CRISTIN.NO/CRISTIN/SUPERBRUKEROPPLAERING/RAPPORTERING/RAPPORTERI
NGSINSTRUKS.HTML
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Tabell 6.2 Universitetenespublikasjonspoeng2014-2015,ny og gammel beregningsmetode.
NU
NMBU
NTNU
UiA
UiB
UiO
UiS
UiT

2015
2014
ny_beregning
161,80
284,00
666,80
948,10
3026,90
4380,60
557,00
686,00
1956,40
3058,40
3856,90
5826,90
499,30
739,10
1248,80
1784,40

2015
endring
gml_beregning
75,5%
225,90
42,2%
610,13
44,7%
3166,73
22,6%
517,66
56,3%
2006,33
51,1%
3807,97
48,0%
563,32
42,9%
1238,06

endring
39,6%
-8,5%
4,6%
-7,1%
2,6%
-1,3%
12,8%
-0,9%

Kilde: DBH og CRIStin

Figur 6.1 Publikasjonspoengved norske universiteter i perioden 2010-2015
Kilde: DBH
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Figur 6.2 Antall publikasjoner ved norske universiteter i perioden 2010-2015
Kilde: DBH

Tabell 6.3 Enhetenespublikasjonspoengi 2015.
Publiseringsnivå( %)
Publ.poeng Endringfra
ForfatterAndelpoeng
2015
2014
andeler
UiT samlet
UB
TMU
NT-fak
IRS-fak
HSL-fak
BFE-fak
Kunstfak
Jurfak
Helsefak
Ledelse/adm.

1784,4
19,4
46,5
352,3
43,0
418,5
246,9
3,2
53,6
600,8
0,3

42,9%
296,6%
49,0%
78,4%
72,4%
-11,4%
63,2%
-33,8%
11,4%
91,4%
0,0%

100,0%
1,1%
2,6%
19,7%
2,4%
23,5%
13,8%
0,2%
3,0%
33,7%
0,0%

Antallpubl.

1235,8
14,80
36,5
208,7
35,3
340,4
168
3,5
38,8
389,4
0,5

Nivå 1

1843
18
57
332
46
402
284
5
40
856
1

Kilde: DBH
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78,3%
55,8%
82,5%
75,4%
87,3%
77,6%
81,8%
85,7%
52,6%
81,0%
100,0%

Nivå 2
21,7%
44,2%
17,5%
24,6%
12,7%
22,4%
18,2%
14,3%
47,4%
19,0%
0,0%

Publikasjonsform (%)
Periodika- Antologiartikl
Monografier
artikler
er
78,4%
49,0%
76,5%
91,7%
52,5%
52,0%
88,1%
57,1%
34,5%
98,3%
0,0%

20,6%
44,2%
23,5%
8,3%
45,3%
45,8%
11,9%
42,9%
57,7%
1,7%
100,0%

1,0%
6,8%
0,0%
0,0%
2,2%
2,2%
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
0,0%

Tabell 6.4 Enhetenespublikasjonspoengi 2014-2015,ny og gammel beregningsmetode.
UiT samlet
UB
TMU
NT-fak
IRS-fak
HSL-fak
BFE-fak
Kunstfak
Jurfak
Helsefak

2015
2014
ny_beregning
1248,8
1784,4
4,9
19,4
31,2
46,5
197,5
352,3
24,9
43
472,1
418,5
151,3
246,9
4,8
3,2
48,1
53,6
313,9
600,8

endring
42,9%
296,6%
49,0%
78,4%
72,4%
-11,4%
63,2%
-33,2%
11,4%
91,4%

2015
andel univ.
gml_beregning endring andel univ.
100,0%
1238,06
-0,9%
100,0%
1,1%
17,78
262,9%
1,4%
2,6%
32,57
4,4%
2,6%
19,7%
226,14
14,5%
18,3%
2,4%
32,49
30,5%
2,6%
23,5%
377,28
-20,1%
30,5%
13,8%
143,3
-5,3%
11,6%
0,2%
3,2
-33,3%
0,3%
3,0%
52,3
8,7%
4,2%
33,7%
352,64
12,3%
28,5%

Figur 6.3 Antall publikasjonspoengved fakultetene i perioden 2010-2015
Kilde: DBH
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Figur 6.4 Antall publikasjoner ved fakultetene i perioden 2010-2015
Kilde: DBH

Figur 6.5 Andel publik asjonspoengper enhet 2015.
Kilde: DBH
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.
Figur 6.6 Andel UFF-årsverk per enhet 2014
Kilde: DBH

Publiseringsnivå 2

Figur 6.7 Prosentandelpublisering på nivå 2 ved universitetene( 2010-2015).
Kilde: DBH
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Publikasjonsform

Figur 6.8 Andel publikasjonsform ved utvalgte fakultet i perioden 2010-2015.
Kilde: DBH

Publikasjonspoengper årsverk

T abell 6.5 Universitetenespublikasjonspoengper UFF-årsverk og førstestilling i 2015.

UH-sektoren
Universitetene
NMBU
NTNU
UiA
UiB
NU
UiO
UiS
UiT

Pub.poeng per UFF-årsverk
År
2011
2012
0,79
0,83
0,98
1,03
0,74
1,02
0,90
1,08
0,88
0,82
1,02
1,04
0,48
0,61
1,26
1,26
0,90
0,80
0,76
0,73

2013
0,80
1,00
0,86
1,08
1,01
1,04
0,41
1,18
0,71
0,73

2014
0,80
0,98
0,89
1,04
0,99
0,97
0,48
1,17
0,71
0,78

2015
1,11
1,40
1,21
1,44
1,14
1,51
0,81
1,73
0,95
1,04

Pub.poeng per førstestilling
År
2011
2012
1,54
1,57
1,74
1,80
1,14
1,51
1,82
2,07
1,56
1,45
1,66
1,66
0,95
1,17
2,20
2,16
1,64
1,43
1,37
1,31

Kilde: DBH
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2013
1,51
1,71
1,29
2,03
1,74
1,65
0,75
1,98
1,24
1,26

2014
1,46
1,65
1,29
1,90
1,61
1,51
0,85
1,92
1,28
1,34

2015
2,00
2,33
1,73
2,62
1,86
2,32
1,45
2,79
1,70
1,83

Figur 6.9 Gjennomsnittlig produksjon av publikasjonspoengper UFF-årsverk ved norske
universitet i perioden 2011-2015.
Kilde: DBH

Figur 6.10 Andel publikasjonspoengog UFF-årsverk av kvinner, UiT (2011-2015).
Kilde: DBH
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Tabell 6.6 Fakultetenespublikasjonspoengper UFF-årsverk og førstestilling i 2015.

UiT
Helsefak
Jurfak
Kunstfak
BFE-fak
HSL-fak
NT-fak
IRS-fak
TMU
UB

Pub.poeng per UFF-årsverk
År
2011
2012
0,76
0,73
0,74
0,63
1,11
0,90
0,07
0,03
0,72
0,79
1,05
1,04
0,79
0,74
0,94

1,25

2013
0,73
0,63
1,02
0,03
0,88
0,90
0,81
1,04
0,91

2014
0,78
0,58
1,02
0,12
0,68
1,21
0,79
0,35
1,17
0,44

2015
1,04
1,01
0,99
0,08
1,05
1,06
1,27
0,61
1,65
1,59

Pub.poeng per førstestilling
År
2011
2012
1,37
1,31
1,35
1,17
2,51
2,24
0,11
0,05
1,11
1,22
1,75
1,72
1,41
1,28
1,40

1,80

Kilde: DBH

Høgskoleni Harstad og Høgskoleni Narvik

Figur 6.11 Publikasjonspoengved HiH og HiN (2011-2015).
Kilde: DBH

Figur 6.12 Antall publikasjoner ved HiH og HiN (2011-2015).
Kilde: DBH
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2013
1,26
1,12
2,21
0,05
1,32
1,43
1,43
1,50
1,36

2014
1,35
1,09
2,38
0,23
1,01
2,02
1,34
0,69
1,54
0,60

2015
1,83
1,96
2,16
0,14
1,61
1,76
2,18
1,15
2,43
2,37

Figur 6.13 Prosentandelpublisering på nivå 2 ved HiH og HiN (2011-2015).
Kilde: DBH

Tabell 6.7 Gjennomsnittlig produksjon av publikasjonspoeng per UFF-årsverk ved HiH og
HiN (2011-2015).
Pub.poeng per UFF-årsverk
År
2011
2012
UH-sektoren
0,79
0,83
Statlige høgskoler
0,35
0,38
HiH
0,37
0,39
HiN
0,33
0,43

2013
0,80
0,37
0,22
0,56

2014
0,80
0,42
0,24
0,51

2015
1,11
0,52
0,23
0,51

UiT

0,73

0,78

1,04

0,76

0,73

Kilde: DBH
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Pub.poeng per førstestilling
År
2011
2012
1,54
1,57
0,89
0,91
0,83
0,95
0,69
0,94
1,37

1,31

2013
1,51
0,88
0,58
1,13

2014
1,46
0,94
0,65
1,02

2015
2,00
1,12
0,67
0,99

1,26

1,34

1,83

7. INTERNASJONAL MOBILITET





UiT hadde en svak økning i totalt antall utvekslinger fra 2014, både for ut- og innreisende
mobilitet. På nasjonalt nivå gikk utreisende mobilitet ned i 2015.
28 av UiTs studieprogram står for hoveddelen av all utreisende studentmobilitet fra UiT: 75
% i 2015 og 81 % i perioden 2009-2015.
34 institusjoner tar imot brorparten av all utreisende studentmobilitet fra UiT: 63 % i 2015
og 65 % i perioden 2009-2015.
Rapporteringsrutinene for forsker- og ansattmobilitet har ikke vært tilfredsstillende i 2015.

Oversikt forsker- og studentmobilitet
Tabell 7.1 Forsker- og studentmobilitet ved UiT i perioden 2009-2015: Fordeling på ut/innreisende og kjønn.(FS-tall for HiH og HiN 2015 er ikke medregnet)
Antall rapporterte opphold
2009 2010 2011
2012 2013
2014 2015
Tilsammen
Forskermobilitet
127
107
121
117
40
51
48
611
Utreisende
102
85
96
97
39
47
36
502
Kvinner
45
36
33
37
14
19
20
204
Menn
57
49
63
60
25
28
16
298
Innreisende
25
22
25
20
1
4
12
109
Kvinner
14
13
15
11
2
6
61
Menn
11
9
10
9
1
2
6
48
Studentmobilitet
406
418
456
506
611
568
613
3578
Utreisende
133
162
166
180
246
180
208
1275
Kvinner
92
102
119
117
150
107
146
833
Menn
41
60
47
63
96
73
62
442
Innreisende
273
256
290
326
365
388
405
2303
Kvinner
162
151
183
197
215
236
250
1394
Menn
111
105
107
129
150
152
155
909
Tilsammen
533
525
577
623
651
619
661
4189
Kilde: CRIStin og FS.
Noter:
 2013-15: Uklarheten rundt rapportering av forskermobilitet som oppstod i 2013 har fortsatt i 2014 og
2015. Dette kan forklare halveringen av rapporterte opphold.
 2015: 131 studentmobiliteter rapportert for HiH og HiN er ikke inkludert.
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Tabell 7.2: Forsker- og studentmobilitet ved UiTs enheter i perioden 2009-2015.
Antall rapporterte opphold
Forskermobilitet
BFE-fak
Helsefak
HSL-fak
IRS-fak
Jurfak
NT-fak
TMU
Studentmobilitet
BFE-fak
Helsefak
HSL-fak
IRS-fak
Jurfak
Kunstfak
NT-fak
UiT
Tilsammen
Kilde: CRIStin og FS.

2009
127
19
28
36

2010
107
6
24
34

2011
121
33
30
24

2012
117
19
29
32

2013
40
3
11
7

6
36
2
406
35
74
150

8
31
4
418
32
112
119

6
26
2
456
38
115
97

2
34
1
506
48
115
141

18
1
611
54
142
158

28
15
55
49
533

19
7
42
87
525

28
14
46
118
577

20
12
37
133
623

16
12
53
176
651

2014
51
8
8
8
1
23
3
568
56
159
117
20
15
13
51
137
619

2015
48
6
20
15
3
3
1
613
53
177
129
32
18
16
45
143
661

Tilsammen
611
94
150
156
3
26
168
14
3578
316
894
911
52
144
89
329
843
4189

Noter:

2013-15: Uklarheten rundt rapportering av forskermobilitet som oppstod i 2013 har fortsatt i 2014 og 2015. Dette kan
forklare halveringen av rapporterte opphold.

2015: 131 studentmobiliteter rapportert for HiH og HiN er ikke inkludert.

Forsker-og studentmobilitet i antall måneder

Tabell 7.3: Antall måneder forsker- og studentmobilitet ved UiTs enheter (2009-2015)
Sum måneder forsknings- og
studieopphold
Forskermobilitet
BFE-fak
Helsefak
HSL-fak
IRS-fak
Jurfak
NT-fak
TMU
Studentmobilitet
BFE-fak
Helsefak
HSL-fak
IRS-fak
Jurfak
Kunstfak
NT-fak
UiT

2009
769
118
168
188

2010
527
28
142
153

2011
661
197
139
134

2012
540
101
114
151

2013
211
12
68
31

23
267
5

40
141
24
2955
216
582
983

71
108
12

16
156
3
3612
399
609
1221

96
5
4586
486
719
1188

168
113
312
790

100
74
497
1523

161
72
352
590

2014
254
38
49
25
3
127
11
4178
435
819
916
104
116
182
396
1210

Kilde: CRIStin og FS.
Noter:

2009 og 2011: Varighet for studentmobilitet årene 2009 og 2011 ble ikke hentet ut fra FS.
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2015
197
39
78
66
7
6
1
4148
409
747
941
308
120
139
344
1140

Tilsammen
3160
532
757
748
7
159
894
61
19479
1945
3476
5249
411
666
580
1900
5253




2013-15: Uklarheten rundt rapportering av forskermobilitet som oppstod i 2013 har fortsatt i 2014 og 2015. Dette kan
forklare halveringen av rapportert varighet av opphold.
2015: 2803 måneder studentmobilitet rapportert for HiH og HiN er ikke inkludert.

Forsker- og studentmobilitet fordelt på verdensdel og utvalgte land

Tabell 7.4: Forsker- og studentmobilitet ved UiT (2009-2015); fordelt på ut-/innreisende og
verdensdel
Antall rapporterte opphold
Utreisende
Forskermobilitet
Europa
Afrika, inkl Palestina
Asia og Russland
Sør og Mellom Amerika
Nord Amerika
Studentmobilitet
Europa
Afrika, inkl Palestina
Asia og Russland
Nord Amerika
Ikke registrert land
Innreisende
Forskermobilitet
Europa
Afrika, inkl Palestina
Asia og Russland
Sør og Mellom Amerika
Nord Amerika
Studentmobilitet
Europa
Afrika, inkl Palestina
Asia og Russland
Sør og Mellom Amerika
Nord Amerika
Ikke registrert land
Tilsammen

2009
235
102
48
4
12
2
36
133
71
10
16
29
7
298
25
19

2010
247
85
45
3
14

2011
262
96
48
1
17

2012
277
97
36
3
17

23
162
85
15
15
46
1
278
22
17

30
166
86
24
25
31

41
180
81
20
19
60

315
25
13

5

4
1
256
174
9
59
2
12

9
1
2
290
205
14
57
1
13

346
20
9
1
4
1
5
326
236
16
44
1
29

525

577

623

1
273
193
4
38
1
17
20
533

2013
285
39
20
6
2
11
246
98
22
22
102
2
366
1

2014
227
47
17
3
5

2015
244
36
18
1
10

22
180
87
23
17
53

7
208
88
32
26
60
2
417
12
4

392
4
2

1
1

6

2
388
281
16
82
1
8

651

619

365
260
18
81

7
405
281
19
93
11
1
661

Tilsammen
1777
502
232
15
81
4
170
1275
596
146
140
381
12
2412
109
64
1
23
3
18
2303
1630
96
454
6
96
21
4189

Kilde: CRIStin og FS.
Noter:

2013-15: Uklarheten rundt rapportering av forskermobilitet som oppstod i 2013 har fortsatt i 2014 og 2015. Dette kan
forklare reduksjonen i rapporterte opphold.

2015: 131 studentmobiliteter rapportert for HiH og HiN er ikke inkludert.
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Tabell 7.5: Forskermobilitet ved UiT (2009-2015); fordelt på verdensdel og utvalgte land.
Antall rapporterte opphold
Europa
Storbritannia
Spania
Tyskland
Danmark
Andre
Afrika, inkl Palestina
Asia og Russland
Australia
Russland
Andre
Sør og Mellom Amerika
Nord Amerika
Canada
USA
Tilsammen

2009
67
13
13
12
7
22
4
17
8
5
4
2
37
6
31
127

2010
62
12
9
10
5
26
3
18
10
5
3
24
2
22
107

2011
61
12
12
7
7
23
1
26
9
10
7
1
32
6
26
121

2012
45
10
6
4
5
20
4
21
6
4
11
1
46
5
41
117

2013
20
3
3
3
3
8
6
3
3
3
11
1
10
40

2014
19
3
2
2
3
9
3
5
4
1
-

2015
22
8
2
2

24
2
22
51

14
1
13
48

10
1
11
6
2
3

Tilsammen
296
61
47
40
30
118
16
104
46
27
31
7
188
23
165
611

Kilde: CRIStin
Tabell 7.6: Studentmobilitet ved UiT ( 2009-2014); fordelt på verdensdel og utvalgte land.
Antall rapporterte opphold
Europa
Tyskland
Danmark
Spania
Frankrike
Sverige
Italia
Storbritannia
Polen
Andre
Afrika, inkl Palestina
Asia og Russland
Russland
Andre
Sør og Mellom Amerika
Nord Amerika
Canada
USA
Ikke registrert land
Tilsammen

2009
264
39
24
23
21
24
22
20
35
56
14
54
43
11
1
46
10
36
27
406

2010
259
28
54
33
29
29
15
18
19
34
24
74
66
8
2
58
14
44
1
418

2011
291
57
42
32
23
25
27
18
18
49
38
82
65
17
1
44
7
37

2012
317
49
41
34
31
25
15
42
24
56
36
63
46
17
1
89
20
69

456

506

Kilde: FS
Note:

FS har nå Réunion som eget "land", tidligere Frankrike; nå i gruppen Afrika
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2013
358
58
60
48
28
12
33
36
19
64
40
103
76
27
108
21
87
2
611

2014
368
76
50
35
35
25
30
14
14
89
39
99
77
22
1
61
10
51
568

2015
369
91
67
34
28
29
21
10
16
73
51
119
82
37
71
12
59
3
613

Tilsammen
2226
398
338
239
195
169
163
158
145
421
242
594
455
139
6
477
94
383
33
3578

Forsker- og studentmobilitet fordelt på akademisk nivå og kjønn
Tabell 7.7: Forsker- og studentmobilitet ved UiT i perioden 2009-2015; fordelt på
akademisk nivå og kjønn
Antall rapporterte opphold
Student Bachelor-nivå
Kvinner
Menn
Student Master-nivå
Kvinner
Menn
Student enkeltemner
Kvinner
Menn
Ph.d.-student
Kvinner
Menn
Postdoktor
Kvinner
Menn
Førsteamanuensis
Kvinner
Menn
Professor
Kvinner
Menn
Uten oppgitt stilling
Kvinner
Menn
Tilsammen

2009
85
61
24
87
55
32
234
138
96
31
18
13
9
4
5
32
13
19
30
10
20
25
14
11
533

2010
91
61
30
79
42
37
248
150
98
32
17
15
5
1
4
23
10
13
26
9
17
21
12
9
525

2011
94
67
27
95
65
30
267
170
97
32
14
18
2
2
34
13
21
28
6
22
25
15
10
577

2012
105
65
40
112
70
42
289
179
110
29
16
13
4
1
3
30
10
20
34
10
24
20
11
9
623

2013
164
95
69
139
86
53
308
184
124
8
4
4

2014
126
75
51
111
68
43
331
200
131
24
11
13

2015
116
76
40
117
83
34
380
237
143
13
8
5

18
5
13
13
5
8
1

8
3
5
15
5
10
4
2
2
619

8
6
2
15
6
9
12
6
6
661

1
651

Tilsammen
781
500
281
740
469
271
2057
1258
799
169
88
81
20
6
14
153
60
93
161
51
110
108
60
48
4189

Kilde: CRIStin og FS.
Noter:

Inndeling i akademisk nivå er for studenter basert på studieprogramkode i FS, og for forskere er mindre stillingskoder
slått sammen; gruppen Førsteamanuensis inkluderer eksempelvis flere Forsker-koder.

Gruppen "Student enkeltemner" inkluderer i hovedsak innreisende studentmobilitet. Innreisende studentmobilitet på
Master-nivå registreres jevnlig i den gruppen, mens på Bachelor-nivå har dette kommet til de siste to årene

Gruppen "uten oppgitt stilling" er innreisende forskermobilitet

2015: 131 studentmobiliteter rapportert for HiH og HiN er ikke inkludert.
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Institusjoner med forsker-og studentmobilitet til og fra UiT

Tabell 7.8 Institusjoner med registrert mobilitet fra/til UiT perioden 2009-2015
Antall institusjoner
Samlet forsker og
studentmobilitet
Utreisende
Innreisende
Både ut- og innreisende
Bare besøkt ett av årene
Institusjoner med
forskermobilitet
Institusjoner med
studentmobilitet
Utreisende
Innreisende
Både ut- og innreisende
Institusjoner med både forsker
og studentmobilitet

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tilsammen

218
131
126
39
47

194
121
107
34
33

232
133
136
37
40

238
128
154
44
30

196
102
127
33
11

218
100
148
30
26

218
102
156
40
49

568

103

84

103

90

32

42

37

139
58
109
28

130
61
95
26

151
60
117
26

168
62
139
33

172
75
126
29

182
65
144
27

192
76
153
37

24

20

22

20

8

6

11

236

96

Kilde: CRIStin og FS.
Noter:

Tall for Tilsammen er reelle summer, ikke summen av kolonnene

Tabell 7.9 Institusjoner med forsker- og studentmobilitet til eller fra UiT ( 2009-2015)
Utreisende. Institusjoner vi har reist til hvert av
de sju siste år (antall år med innreisende mobilitet
fra samme institusjon). 8 institusjoner:
Københavns Universitet, Danmark (7)
Aarhus Universitet (6)
Universitat Autónoma de Barcelona (6)
Karolinska Institutet (5)
University of Pretoria/Universiteit van Pretoria
(4)
University of California, Los Angeles (UCLA)
(1)
Swansea University (0)
University of California, Berkeley (0)

Innreisende. Institusjoner vi har mottatt mobilitet fra hvert
av de sju siste år (antall år med utreisende mobilitet til
samme institusjon). 30 institusjoner:
Københavns Universitet, Danmark (7)
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (6)
Umeå universitet (6)
Ludwig-Maximilians-Universität München (5)
Northern Arctic Federal University (5)
Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet (5)
Universidad de Granada (5)
Universitat de València (5)
Université de Ngaoundéré (5)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (4)
Helsingin yliopisto (4)
Röda Korsets högskola (4)
Universidad de Santiago de Compostela (4)
University of Ghana (3)
Uniwersytet Warszawski (3)
Medizinische Universität Graz (2)
Università degli Studi di Bologna (2)
Université de Nantes (2)
Universiteit Gent (2)
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
(1)
Universidad de Navarra (1)
Università degli Studi di Verona (1)
Universität Konstanz (1)
Eberhard-Karls-Universität Tübingen (0)
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Masarykova univerzita v Brnì (0)
Universidad de Vigo (0)
Università degli Studi di Milano (0)
Univerzita Karlova v Praze (0)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (0)
Uniwersytet Wroclawski (0)

Kilde: CRIStin og FS.
Noter:

(37 institusjoner, én institusjon har gjensidig mobilitet hvert av de sju årene; skravert).

Tabell 7.10: Institusjoner med gjensidig studentutveksling tre eller flere av årene 2009-2015
(18 institusjoner, antall år i parentes).
Københavns Universitet (7)
Professionshøjskolen University College
Aarhus Universitet (6)
Nordjylland (4)
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im
Röda Korsets högskola (4)
Breisgau (6)
Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet
Umeå universitet (6)
(4)
Karolinska Institutet (5)
Stockholms Universitet (4)
Ludwig-Maximilians-Universität München (5) Universidad de Santiago de Compostela (4)
Northern Arctic Federal University (5)
Universitat Autónoma de Barcelona (4)
Professionshøjskolen Metropol (5)
Universitat de València (4)
Universidad de Granada (5)
University of Alaska Fairbanks (4)
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (4)
Kilde: FS.
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Studentutveksling

Tabell 7.11: Studieprogram med ti eller fler utreisende utvekslingsstudenter i perioden
2009-2015 (28 studieprogram: 11 på Masternivå, 17 på Bachelornivå).
Antall utreisende
studenter
MEDISIN
IMA-JUS
B-STV
B-PSY
SYKEPL
B-ØKADM
B-LEDINMA
B-GEO
B-SOA
ERGOTER
B-SPRLITT
PSYKPRO
B-RUSS
IMAL-SPRSA
JORDMOR-2
MEDISINFU
B-SOS
IMAT-EOM
B-ARK
B-PED
B-SAMFOK
B-ØKLED
IMA-FARM
IMA-ODO
IMA-LU5-10
B-BIO
FYSIOTER
M-STV
Tilsammen
Andel av alle

2009
15
13
8
13
14

5
4
8
2
1
3
1
1
1
1
6
8

2010
21
8
9
9
11
2
2
2
5
8
8
8
8
5
2
1

2011
20
15
4
12
18
4
4
6
6
5
6
4
9
7
3
2

1
2
3
8

1
2
2
1
2
5

1

2012
29
9
12
8
8
15
8
6
12
4
3
6
3
4
5
1
5
2
5
2
2

2013
36
11
13
12
3
14
12
14
11
9
7
2
6
3
2
5
6
7
5
4
5

3
3

2
4
2
145
81 %

1
142

157

2
2
7
1
2
1
202

86 %

87 %

82 %

3
2

1
106
80 %

4
127
78
%

Kilde: FS.
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2014
33
8
13
7
6
12
6
9
3
6
2
3
1
5
6
3
6
2
1
3
2

2015
31
11
13
9
6
12
16
10
3
5
3
11
3
2
1
3

3
7
4
2
1
156
75
%

Tilsammen
185
75
72
70
66
59
48
47
45
41
37
36
27
23
20
17
16
16
15
15
15
15
15
15
14
11
10
10
1035
81 %

Antall
institusjoner
25
14
18
21
16
17
20
13
18
7
17
11
3
16
5
11
3
8
7
9
7
7
3
3
4
7
7
7

Tabell 7.12: Institusjoner som har tatt imot ti eller fler utvekslingsstudenter fra UiT i
perioden 2009-2015 (34 institusjoner).
Antall utreisende studenter
University of California, Berkeley
University of Hawaii at Hilo
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Karolinska Institutet
Northern Arctic Federal
University
Bond University
Professionshøjskolen Metropol
Livingstone Hospital
Livingstone School of Nursing
University of Pretoria/Universiteit
van Pretoria
University of Western
Cape/Universiteit van WesKaapland
University of Zimbabwe
Memorial University of
Newfoundland
University of Tasmania
Göteborgs universitet
Nelson Mandela Metropolitan
University
University of Aberdeen
University of California, Los
Angeles (UCLA)
University of KwaZulu-Natal
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Stockholms Universitet
Umeå universitet
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universitat Autónoma de
Barcelona
University of North Dakota
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg im Breisgau
Swansea University
Syddansk Universitet
University of Strathclyde
The University of Western
Australia
University of Saskatchewan
Univerza v Ljubljani
Til sammen
Andel av alle

2009
23
4
2
3
6
3
1
4
1

2

2010
28
4
7
3
4

2011
19
3
5
8
6

2012
36
10
5
2
5

2013
47
17
7
14
4

13

6
6
7
7

4
4
2
5

6
4
4

4
1

5

5

9

8

35
26
25
22
22

4

1

20

6

6

17
17

1
2
5

1
2
3

16
16
13

13

13
13

10
6
1

5

4

4

4

5

4

4
5

2
4
1

1

2
1
1

3

3

1

2

1

3
4

2
2

2
3

1
4

2

2

2
1
5

3
1
1
2
3

2
3
4

4
4
1
1

12
12
12
12
12

2

4
3

2
2

2
2

12
12

2
1
4
2

2
1
2
2

1
1

1
4

11
11
11
11

2
2
3
124
69
%

2
1
2
165
67
%

2
3
2
121
67
%

2
2
2
131
63
%

10
10
10
830
65
%

4
1
1

1

2
3

1
2
1

4
1

5

2

2
1
73
55
%

8
5

2015
41
4
8
5
7

4

3
2
4
1

1
4

2
3
3

2014
25
14
10
5
6

Tilsam
men
219
52
46
39
35

1
1
103
64
%

113
68
%

Kilde: FS.
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2
2

13
13

Ant.
stud.
prog.
26
14
19
10
5

Ant.
UiT
enheter
5
3
6
7
1

23

5

2
6
4
3

1
1
1
1

3

2

4

4

2

1

7

4

11
8

3
6

3

1

8

2

2

1

1

1

6

3

10
8
6
7

5
4
4
3

7

3

2

1

8

5

1
2
2

1
2
1

2

2

8
3

4
3

Tabell 7.13 Besøkte institusjoner/land ved utenlandsopphold under FoU-termin (2011-2015)
INSTITUSJONER/REISEMÅL
HSL-fak
Jurfak
2011 ikke data
Kingston University

BFE-fak NT-fak
ikke data Portland State University

TMU
ikke data

St. Petersburg State University
Lancaster University
Japan

2012 University of Porto
University of Oxford

University of Waikato/University
of Auckland, NZ
ikke data
Umeå Universitet

Kortere opphold i NY og Auckland

of Leicester

University of Edinburgh

National University Canberra
Arizona Center for material
sciences
Massachussets institute of
Technology

University of Columbia

University of California, Davis

University of Columbia

University of California, Davis
University of California, Santa
Barbara

Paris, FR

2013 Kiel University

University of California (UCLA)

Ohio State University

University of Malaga
University of Zurich

Universidad Politecnica de
Valencia
University of Waikato

Humboldt, TY
University of Auckland

University of Southampton
University of Zagreb

Statens Naturhistoriske Museum,
København
HUMBOLDT BOX, Museum and
Exhibition hall, Berlin

German Cancer Research Center
Trieste/GNS Science Lower Hutt
2014 Åbo Akademi University

Max Planck Institute, Heidelberg

University of California, Berkeley University of Queensland
Technische Universiteten
Dresden
University of Southampton
Leopold Faranzes University
Innsbruck

Berkeley, US
University of Cambridge
University of California
University of Edinburgh

Shanghai Jiatong University
Aarhus Universitet
University of Moscow/ Masaryk
Un. Brno
Cornell University

University of Cambridge
University of Edinburgh
2015 University of Tasmania
University of South Florida

Max Planck Institute, Heidelberg

Cornell University

Max Planck Institute, Luxembourg

University of Minnesota/ukjent

Berkeley, US

University of Barcelona

University College London
University of Oulo
NUI Galway, IR

University of Arizona

Kilde: Fakultetsdata, UiT
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USA, dels University of Arizona

Helsefak
ikke data

8. HR -INDIKATORER OG STYRI NGSINFORMASJON
UiT har en økning på 549,7 årsverk fra 2011 til 2015, som utgjør 21,7 %. UiT har i
forbindelsemedfusjonenmedHiH og HiN økt ytterligeremed330,5årsverkfra 1.1.2016.
UiT har i 2015gjennomsnittlig13,8 søkerepr stilling, en økning på 2,8 søkerefra 2012.
UiT har redusertandelenmidlertidigestillinger med7,4 % fra 2012til 2015.
UiT har økt kvinneandeleni professor/dosentstillinger med 5,1 % fra 2012 til 2015, og
kvinneandeleni førsteamanuensis
-stillinger i sammeperiodemed6,2 %.
21,2 % av UFF-stillingene er registrert med internasjonal identifikator. Tilsvarende er
henholdsvis40,2 % av forsker-stillinger og 40,1 % av stipendiaterog postdoktorerregistrert
medinternasjonalidentifikator.
UiT har i snitt 7,2 studenter per faglig tilsatt, og er her tilnærmet lik andre
breddeuniversiteter.
HR-indikatoreneer kvantitativeog kategorisertpersonaldata
som er mentå gi en oversiktover
personalressursene
ved Ui T Norgesarktiskeuniversitet.Kilden er i all hovedsakDatabasefor
statistikkom høgreutdanning(DBH), dersomikke anneter oppgitt.
Utvikling antall årsverk UiT 2011-2015(2016)

Figur 8.1. Utvikling totalt antall årsverk for perioden 2011-2015 og pr 1.1.2016
Kilde DBH
Antall årsverkved UiT Norgesarktiskeuniversitethar økt med549,7årsverkfra 2011til 2015,
en økning på 21,7 %. FusjonenmedHøgskoleni Harstad(HiH) og Høgskoleni Narvik (HiN)
1.1.2016medførteytterligereen økning fra 2015på 330,5årsverk,og er en samletøkning fra
2011 på 34,7 %. Personaldata
som følger av fusjonenvil rapporterestil DBH i november2016.
Av den grunn er personaldatafra HiH og HiN ikke inkludert i det etterfølgendedatamaterialet.
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Tabell 8.1 Utvikling antall årsverk fordelt per fakultet/enhet for perioden 2011-2015.
2011
Andre enheter

2012

2013

11

10,8

4

4

735,7

Jurfak

2014

2015

10,8

9

9

766,53

776,94

814,04

895,94

63,1

67,85

66,05

71,05

81,15

Kunstfak

51,4

52,46

54,41

57,59

59,17

BFE-fak

320,9

308,36

316,06

347,41

358,26

HSL-fak

428,1

451,72

482,72

530,36

542,12

103,7

102,2

358,75

379,33

430,26

84,74

80,45

75,23

Barentsinstituttet
Helsefak

IRS-fak
NT-fak

369,3

341,24

4

4,2

Sesam

14,1

13,8

TMU

86,5

87,9

Uvett

18,9

19,9

UB

71,4

74,07

89,97

89,85

101,82

350,4

359,97

367,81

419,6

422,8

5

5

4,5

5,5

5,5

2533,8

2 567,8

2 612,75

2 907,88

3 083,45

Kvinnforsk

Udir/Uadm
Uledelse
Sum
Kilde: DBH

Tabellen viser utvikling årsverk fordelt pr fakultet/enhet. Det er en prosentvis økning i årsverk
ved våre største fakulteter fra 2011 til 2015 med henholdsvis:
Helsefak 21,8 %

HSL-fak 26,6 %

NT-fak 16,5 %

BFE-fak 11,6 %

Endringene ved HSL-fak gjenspeiler endret organisasjonstilknytning for sentrene Kvinnforsk,
Senter for samiske studier og Barentsinstituttet fra 2013. Fra samme tidspunkt er Uvett tilknyttet
UB. Deler av HiF er fra 2014 med som Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak).
Tabell 8.2 Utvikling antall årsverk fordelt per stillingsgruppe for perioden 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

666,19

686,62

699,68

768,65

807,66

14,35

14,1

13,85

12,7

11,65

Drifts- og vedlikeholdsst.

107,48

109,58

108,12

129,88

129,71

Støttestillinger UFF stillinger

332,21

332,37

342,75

357,14

388,09

UFF stillinger

1413,54

1 425,13

1 448,35

1 639,51

1 746,34

Sum

2533,77

2 567,8

2 612,75

2 907,88

3 083,45

Administrative stillinger
Andre stillinger

Kilde: DBH
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Det er en prosentvis økning fra 2011 til 2015 i stillingsgruppene:
UFF stillinger 23,5 %

Støttestillinger forskning 16,8 %

Administrative st 21,2 %

Finansieringsfordeling

Figur 8.2 Årsverk fordelt på grunnbudsjett og ekstern finansiering perioden 2012-2015
Kilde: DBH
Andel årsverk på eksterne midler er rapportert med en redukjon fra 2012 til 2015 på 4,2
prosentpoeng, men med en svak økning fra 2014 til 2015. Stillingsgruppene UFF stillinger og
støttestillinger har sammenlignet med administrative stillinger en forholdsvis høy andel ansatte på
eksterne midler. For 2015 er fordelingen slik:
Tabell 8.3 Finansieringsfordeling i tre stillingsgrupper 2015
Adm. st.
Støttest.
Eksterne midler (EF)
16,5 %
75,0 %
Grunnbudsjett (GB)
83,5 %
25,0 %

UFF stillinger
69,0 %
31,0 %

Kilde: DBH

Rekruttering og tilsetting
Ledige stillinger ved UiT kunngjøres offentlig, nasjonalt og internasjonalt. Stillingenen besettes
etter alminnelig konkurranse, med mindre noe annet er fastsatt i annen avtale eller reglement. UiT
kunngjør sine stillinger i portalen jobbnorge.no, Euraxess Jobs, NAV, Forskning.no, UiTs
nettsider og i relevante aviser og faglige tidsskrifter. En internettside med relevant informasjon på
norsk og engelsk er tilgjengelig for våre søkere.
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Figur 8.3 Antall kun ngjøringer og antall søkerefor perioden 2012-2015
Kilde: Jobbnorge.no
Det er registrerten svakgjennomsnittligøkning i antall søkerepr stilling fra 2012til 2014.Fra 11
i 2012til 14,6 søkerei 2014,en økning på 3,6 søkere.For 2015er det registrerten svaknedgang
med gjennomsnittlig0,8 søkeresammenlignetmed2014. UiT tilsetterogsåi stillinger utenå
kunngjøre,omtalt som direktetilsettingereller kallinger. Dette er i hovedsakbistillinger.
2012 2013 2014 2015 Hovedandelenav direktetilsettingenekan
knyttestil Helsefakmeden andelpå 74 % i
Direktetilsettinger 96
69
83
65
2012,66% i 2013,61 % i 2014og 41 % i
2015.Det er registrerten nedgangi direktetilsettingenefra 2012til 2015på 32,2 prosentpoeng.

Fakulteteterog enheterved UiT kunngjør
enkelteav sine stillinger i portalen
EURAXESSJobs.Antall kunngjøringeri
portalener registrertmeden økningfra 2012-2014på 45,2 %. I likhet medjobbnorge.noer det en
nedgangi antall kunngjøringerfor 2013og 2015.
2012 2013 2014 2015
Euraxesskunngjøring 73
66
106 83

Status og utvikling midlertidighet

Figur 8.4 Utvikling midlertidighet ved UiT 2012-2015
Kilde: DBH
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Andel midlertidigestillinger ved UiT er gradvisredusertfra 2012,med en samletreduksjonpå
7,4 prosentpoengfra 2012til 2015.UiT har i 2015,sammenlignetmedandrebreddeuniversiteter
i sektoren, lav andelmidlertidigestillinger. Gjennomgående
tiltak for å redusereandelenved UiT
videreføresfor ytterligerereduksjon.
Kjønnsbalanseog likestilling

Figur 8.5. Kvinneandel i et karriereperspektiv UiT 2015
Kilde: DBH
Sammenlignetmedtallmaterialefra 2014har kvinneandeleni professor- og dosentstillingerøkt
med1,1 prosentpoeng,
fra 32,5 % til 33,6 %. Fra 2012til 2015har andelkvinner for
professorer/dosenter
økt med5,1 prosentpoeng.
For sammetidsrom har andelkvinner i
stillingskodenførsteamanuenser
økt med6,2 prosentpoeng
.

Figur 8.6 K vinneandel førsteamanuenserog dosenter/professorerfra 2012-2015
Kilde: DBH

Figur 8.7 Kvinneandel i lederstillinger ved UiT 2015
Kilde DBH
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Kvinneandeleni ulike lederstillingerved institusjonenvariererfra 78,12til 35,21prosentpoeng.
Lavestandelhar instituttlederemed35,21% kvinneandel,høyestscorehar studielederemed
78,12%.
Aldersfordeling vitenskapeligeansatte

Figur 8.8 Aldersfordeling 2015for UFF-stillinger
Kilde DBH
81,7 % i gruppenundervisnings
-, forsknings,og formidlingsstillinger(UFF-stillinger) ligger i
aldersintervallenemellom 35 og 65 år.
I stillingskodermedførstestillingskompetanse
er 65,9 % av professorene> 55 år, 43,6 % av
professoreneer > 60 år, og 23,3 % er > 65 år. For førsteamanuenser
er bildet annerledes.27,3 %
er > 55 år, 17,1 % er > 60 år og 5,6 % er > 65 år.

Tabell 8.4 Aldersfordeling fordelt på stillingskoder i gruppen UFF-stillinger 2015
25-29
Amanuensis

30-34

35-39

2,2

40-44

45-49

0,5

Dosent
Forsker

4,0

50-54

55-59

60-64

65-69

0,1

0,4

2,1

2,4

2,2

1

3

2,8

5

17,5

33,8

34,6

9,8

15,1

4,2

2,0

1,1

Førsteaman.

18,9

55,6

80,3

70,65

42,85

37,85

42,7

15,15

Førstelektor

2,2

2,2

7,7

6,05

10

13,2

16,06

12,76

Høgsk.lektor
Høgskolel.

1

5,4

0,42
0,3

1,1

Professor
Universitetslekt.

70-74

11,35

22,05

1

2,4

8,6

5,6

2,25

5,2

4

13,55

41,6

42,1

66,15

60,5

63,65

19,27

48,48

40,3

29,4

40,32

28,12

21,65

Kilde DBH
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0,75
4,7

Internasjonal profil

Figur 8.9 Norsk og internasjonal identifikator kategorisert på stillingsgrupper
Kilde: Paga2015
Norsk identifikator (NO.IDENT) er norskestatsborgerskap
registrertpå individnivå i lønns- og
personalsystemet
Paga.Internasjonalidentifikator (INT . IDENT) er ulike internasjonale
statsborgerskap
. Undervisnings
-, forsknings,og formidlingsstillingerhar høyestandelansatte
medinternasjonal identifikator.

Figur 8.10 Norsk og internasjonal identifikator kategorisert på stillingskoder
Kilde: Paga2015
Forskere,stipendiaterog postdoktorerhar en forholdsvishøy andelpå > 40% medinternasjonal
identifikator, mensprofessorer
/dosenterog førsteamanuenser
har en andelpå henholdsvis19,0 %
og 15,9 %.
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Antall studenter pr faglig tilsatt

Figur 8.11 Antall student per faglig pr faglig årsverk ved UiTs fakulteter 2015
Kilde: DBH
Antall studenter pr faglig ansatt4 på institusjonsnivå utgjør 7,2 studenter, og er tilnærmet lik andre
breddeuniversiteter i sektoren som er relevant å sammenligne oss med. Snittet ved UiO er 7,9
studenter, ved UiB 7,44 studenter og ved NTNU 7,55 studenter. Variasjonsbredden antall
studenter pr faglig ansatt ved UiTs fakulter er (15,2-4,34) 10,86.

4

Faglig ansatt omfatter i denne sammenheng alle undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger og omfatter også
stipendiater, postdoktorer og professor II stillinger, jf DBH.
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Avdeling for forskning og
utviklingsarbeid
Arkivref.: 2016/6002
Dato: 17.08.2016

Fakulteter og enheter

Orientering om vedtak ved behandling av Forsknings- og
utdanningsmelding 2015
Vi orienterer med dette alle enheter, Studentparlamentet og TODOS om at universitetsstyret
gjorde følgende vedtak i sak S 32-16 Forsknings- og utdanningsmelding 2015 for UiT Norges
arktiske universitet:
1. «Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 til
orientering. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler:
I.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler for alle faser i
karrieren til faglig ansatte.

II.

UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme innovasjon i utdanningene.

III. UiT må gjøre en helhetlig vurdering av hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for
studieprogrammene kan evalueres og kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk
av sakkyndige. Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.
IV. Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet felles studieplaner
for like studieprogram. Fakultetene skal også vurdere ulik profilering innen like
studieprogram ved studiestedene.
V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum to avtaler med
kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de enhetene som ikke har oppfylt
målet. I tillegg skal hvert studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale
med navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret. Emnene skal
som generell regel være de eneste valgbare emnene innen en gitt avtale.

VI. Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på ved UiT. Nye
rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og prosjektet digital eksamen må styrkes
gjennom en tettere kobling mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og
institutt.
VII. Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som fokuserer på
alternative vurderingsformer for neste års tildeling av såkorn- og utviklingsmidler under
Program for undervisningskvalitet.
VIII. UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke gjennomføringsgraden
på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være implementert ved fakultetene senest høsten 2017.
IX. For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram skal UiT etablere et
sett interne program som både skal bygge kompetanse og motivere våre forskere til å
søke og lykkes innen ulike virkemidler i EUs rammeprogram.
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X.

UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å fremme karriere,
skape fagmiljøer med internasjonal gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for
åpen tilgang til vitenskapelige resultater.

XI. UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og analysegrunnlag innenfor
bibliometri som kan styrke den faglige virksomheten.
XII. Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe av sin
studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet noe av sin
studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har formelt forskningssamarbeid.
XIII. Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes vurdere samarbeid
med institusjoner der UiT har lang samarbeidserfaring.
XIV. UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og ansattmobilitet.
XV. UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av forskningsdata.
Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og framtidsrettet forvaltning av
forskningsdata.
XVI. Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer forskningsdata.»
Forsknings- og utdanningsmelding 2015 og Nøkkeltall 2015 følger vedlagt og er publisert på
nettsiden http://uit.no/fum. Dokumentene vil ikke bli distribuert i papirformat.
Forsknings- og utdanningsmeldingen er i år inndelt i ni kapitler. Kapittel én gir et sammendrag av
meldingen, beskriver kort oppfølgingen av fjorårets styringssignaler, presenterer oppfølgingen av
enkelte strategimål for Drivkraft i nord – strategi for UiT mot 2020, samt viser en oversikt over
årets styringssignaler. I kapittel to gjøres det rede for aktuelle føringer, styringsdokumenter og
nasjonale evalueringer som påvirker UiTs virksomhet. De resterende kapitlene går i dybden på
problemstillinger og utfordringer innen følgende utvalgte tema:








Kontinuerlig oppfølging av kvaliteten i studieprogrammene
Digitalisering i utdanningene
Gjennomføring ph.d.
EU-forskning
Vitenskapelig publisering og Open Access
Internasjonal mobilitet og samarbeid
Forskningsdata ved UiT – policy, infrastruktur og støttetjenester

Det er viktig for realiseringen av UiTs strategi at styringssignalene som gis i forsknings- og
utdanningsmeldingen blir fulgt opp. Universitetsdirektøren forutsetter at enhetene tar stilling til
hvordan de skal følge opp styringssignalene når de behandler meldingen i sine
beslutningsorganer. Enhetene vil bli bedt om å rapportere fra sin oppfølging av styringssignalene i
forkant av arbeidet med neste års forsknings- og utdanningsmelding.
Tabellen under viser hvilke(t) organisasjonsnivå som har ansvar for å følge opp universitetsstyrets
vedtak. Dersom ikke annet er oppgitt, gjelder inneværende strategiperiode som tidshorisont for
oppfølging av styringssignalene.
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Styringssignal

Ansvar for oppfølging

I.

UiT skal utarbeide et rammeverk med karrierefremmende virkemidler
for alle faser i karrieren til faglig ansatte.

Nivå 1 og nivå 2

II.

UiT skal på alle nivå i organisasjonen arbeide for å fremme
innovasjon i utdanningene.

Nivå 1 og nivå 2

III.

UiT
må
gjøre
en
helhetlig
vurdering
av
hvordan
læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammene kan evalueres og
kvalitetssikres, herunder om det er behov for bruk av sakkyndige.
Strategisk utdanningsutvalg bes om å behandle saken høsten 2016.

Nivå 1

IV.

Fakultetene skal innen opptak til studieåret 2017/2018 ha utarbeidet
felles studieplaner for like studieprogram. Fakultetene skal også
vurdere ulik profilering innen like studieprogram ved studiestedene.

Nivå 2

V.

Fjorårets styringssignal om at hvert studieprogram skal ha minimum
to avtaler med kvalitetssikrede utvekslingstilbud står ved like for de
enhetene som ikke har oppfylt målet. I tillegg skal hvert
studieprogram i løpet av 2016 ha minst én utvekslingsavtale med
navngitte emner som er utredet og godkjent av studieprogramstyret.
Emnene skal som generell regel være de eneste valgbare emnene
innen en gitt avtale. (Gjelder ikke ph.d.-program.)

Nivå 2

VI.

Digital eksamen skal være den ordinære måten å avvikle eksamen på
ved UiT. Nye rutiner må implementeres i eksamensarbeidet, og
prosjektet digital eksamen må styrkes gjennom en tettere kobling
mellom prosjekt og studieadministrasjon ved fakultet og institutt.

Nivå 1 og nivå 2

VII.

Strategisk utdanningsutvalg bes vurdere å prioritere søknader som
fokuserer på alternative vurderingsformer for neste års tildeling av
såkorn- og utviklingsmidler under Program for undervisningskvalitet.

Nivå 1

VIII.

UiT skal i løpet av høsten 2016 etablere en tiltaksplan for å øke
gjennomføringsgraden på ph.d.-studiet. Tiltakene skal være
implementert ved fakultetene senest høsten 2017.

Nivå 1 og nivå 2

IX.

For å øke finansieringen av forskning gjennom EUs rammeprogram
skal UiT etablere et sett interne program som både skal bygge
kompetanse og motivere våre forskere til å søke og lykkes innen ulike
virkemidler i EUs rammeprogram.

Nivå 1 og nivå 2

X.

UiT skal utarbeide en helhetlig publiseringspolitikk som bidrar til å
fremme
karriere,
skape
fagmiljøer
med
internasjonal
gjennomslagskraft og videreutvikle UiTs arbeid for åpen tilgang til
vitenskapelige resultater.

Nivå 1

XI.

UiT skal fortsette arbeidet med å utvikle kompetanse og
analysegrunnlag innenfor bibliometri som kan styrke den faglige
virksomheten.

Nivå 1 og nivå 2

XII.

Fakultetene skal i løpet av inneværende strategiperiode ha knyttet noe
av sin studentutveksling til strategiske partnerskap, og/eller knyttet
noe av sin studentutveksling til partnerinstitusjoner der UiT har
formelt forskningssamarbeid.

Nivå 2

XIII.

Fakulteter som har fagmiljø og studieprogram med lav mobilitet, bes
vurdere samarbeid med institusjoner der UiT har lang
samarbeidserfaring.

Nivå 2

XIV.

UiT skal etablere tilfredsstillende rapporteringsrutiner for forsker- og
ansattmobilitet.

Nivå 1 og nivå 2
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XV.

UiT skal høsten 2016 etablere en overordnet policy for forvaltning av
forskningsdata. Denne skal legge til rette for effektiv, forsvarlig og
framtidsrettet forvaltning av forskningsdata.

Nivå 1

XVI.

Innen 2020 skal UiT ha etablert tjenester for lagring av alle typer
forskningsdata.

Nivå 1

I løpet av høsten 2016 vil det tas stilling til budsjettmessige konsekvenser som følger av
oppfølgingen av styringssignalene.
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid og Avdeling for utdanning takker alle enheter for godt
samarbeid om meldingen.

Vennlig hilsen

Pål Vegar Storeheier
Forskningsdirektør
–

Randi Østhus
seniorrådgiver
–

Vedlegg:
Forsknings- og utdanningsmelding 2016
Nøkkeltall 2015

Kopi:
Organisasjonene
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/910/LBN023
Dato: 06.09.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Evaluering
av
Helsefaks
videreføring eller nedleggelse

Møtedato:
23.09.2016

egenfinansierte

Sak:
30/16

forskerskoler

-

Innstilling til vedtak:
1) Helsefak beslutter å avvikle de fire egenfinansierte forskerskolene.
2) Fakultetsstyret ønsker forslag til økonomiske rammer for ph.d.-emner som en del av
budsjettsaken.

Begrunnelse:
Etter evaluering av de lokale forskerskolene ved Helsefak bes fakultetsstyret om å (I) om å ta
stilling til spørsmålet om hvorvidt Helsefak bør videreføre egenfinansierte forskerskoler, og (II)
dersom man velger å ikke videreføre forskerskolene, er det noen aktiviteter under forskerskolene
som bør videreføres?
Saken ble behandlet i Programstyret for forskerutdanningen den 24. August der følgende vedtak
ble fattet:
Programstyret for forskerutdanning innstiller på en avvikling av de lokale forskerskolene ved
fakultetet. Fakultetet og de involverte instituttene vil ha en dialog om finansiering av de av
forskerskolenes aktiviteter som ønskes videreført, herunder emner.
Programstyret ønsker å
evalueringsrapporten.

jobbe

videre med de generelle forslagene til tiltak fra

I 2012 ble det formelt opprettet fire forskerskoler ved Helsefak med virkeperiode 2012-2016 med
mulighet for videreføring avhengig av evalueringsresultat. Følgende forskerskoler ble opprettet:
Forskerskolen Psykisk helse, Forskerskolen Travers, Forskerskolen Infection, Inflammation and
Immunity og Forskerskolen MCCR. Det ble bevilget 2,4 mill kroner årlig til drift av
forskerskolene.
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Målet var å gi et flertall av ph.d.-studentene et enda bedre læringsmiljø, bidra til en signifikant
økning i antall ph.d.-studenter med ekstern finansiering, samt sørge for gjennomstrømming i
henhold til normert progresjon. Spesifikt ble det fastsatt følgende endepunktsmål og
suksesskriterier:





Kontrollert for undervisningsplikt, sykdom og lovfestede permisjoner skal i gjennomsnitt
90 % av ph.d.-studentene levere avhandling innen normert tid
75 % av alle ph.d.-studenter ved Helsedak skal tilhøre en av fakultetets forskerskoler
Forskerskolene skal bidra til en betydelig økning av det totale antallet ph.d.-studenter ved
fakultetet
90 % skal angi høy eller meget høy tilfredshet på mål som etterspørres i
framdriftsrapportene (og som er knyttet til veiledning, undervisning og andre pedagogiske
virkemidler).

Evaluering av lokale forskerskoler ved Helsefak:
Det ble besluttet at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av forskerskolene som grunnlag
for sak til fakultetsstyret om eventuell videreføring, med eventuelle endringer, eller nedlegging av
forskerskolene etter virkeperioden. I januar 2016 ble det inngått en avtale med Result
(Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi) for evaluering av lokale forskerskoler ved
Helsefak. Den ferdige rapporten ble oversendt fakultetet 3. juni 2016.
Rapporten ble presentert på programstyremøte den 15. juni.
Resultatet av evalueringen viser følgende:
Gjennomstrømning:
For få kandidater har gjennomført sin doktorgrad i forskerskolene for å kunne måle faktisk
gjennomstrømning. I spørreundersøkelsen svarer imidlertid ph.d.-studentene at forskerskolene
ikke har bidratt til økt studieprogresjon. Ph.d.-studentene fremhever selv andre faktorer som har
betydning for framgang i ph.d.-arbeidet,- som for eksempel forskningsgruppen, medstudenter og
andre forskere. Veileder nevnes som spesielt viktig.
Rekruttering:
Man er langt unna målet om at 75 % av alle studenter skal tilhøre en av fakultetets forskerskoler,
selv når studenter under den nasjonale forskerskolen EPINOR inkluderes. Rekruttering og
deltagelse innenfor forskerskolene har vært varierende. Hovedinntrykket er at forskerskolene har
rekruttert på minimumsnivå som antas å være nødvendig for å kunne utvikle forskerskolene som
miljø. Man har også i stor grad vært avhengig av ekstern deltagelse på seminarer.
Forskerskolene kan heller ikke sies å være en pådriver i rekruttering eller finansiering av ph.d.stillinger, noe som støttes av uttalelser fra forskerskolen og instituttledelsen i rapporten.
Studenttilfredshet, læringsmiljø og læringsutbytte:
Ph.d.-studentene er samlet sett middels eller under middels fornøyd med forskerskolene, og
evalueringen viser at studentene har problemer med å skille mellom forskerskolen og det normale
ph.d.-programmet.
Forskerskolene har ikke lykkes med på skape et læringsmiljø som studentene identifiserer seg
med eller aktivt bruker. Nesten 80 % av studentene svarer at andre grupper er mer viktig som
sosialt læringsmiljø enn forskerskolen. 60 % vurderer eksternt nettverk (eksempelvis
forskningsgrupper) som viktigere enn forskerskolen.
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Evalueringsgruppens oppfatning er at forskningsgruppene og veiledere har vært lite involvert i
forskerskolene, og identifiserer seg i liten grad med disse.
Evalueringen viser at studentene ilegger forskerferdigheter forholdsvis stor betydning.
Forskerskolen III synes å ha lykkes best med å skape et internt læringsmiljø for studentene, og
rapporten framhever den obligatoriske seminarrekken som en av grunnene til dette.
Forskerskolene beskrives som «forsterkede» ph.d.-emner. Det er få tiltak utenom emnene, og de
man har etablert er forholdsvis enkle og tradisjonelle. Tiltak skiller seg heller ikke særlig fra andre
man finner under «vanlige» ph.d.-emner. Hovedfokus og hovedinnsats i forskerskolene har vært
knyttet til planlegging og gjennomføring av ph.d.-emnene. Emnene i seg selv har også hatt en stor
merverdi for institutt og fakultet ved å bidra til faglig utvikling og nettverksbygging, samt
profilering av fakultetet nasjonalt/internasjonalt. Forskerskolen MCCR trekkes spesielt fram i
denne sammenhengen, samtidig som MCCR sine emner har eksistert i lang tid før opprettelsen av
forskerskolen.
Rapporten konkluderer med at «[d]et er vanskelig å se positive effekter av forskerskolen som
virkemiddel til å øke kvalitet, integrasjon og gjennomstrømming». Ambisjonen til fakultetet og
forskerskolene har vært for høye i forhold til tid og ressurser, og sterkere forankret blant instituttog fakultetsledelsen enn i forskningsgrupper og hos veiledere.
Anbefaling og innspill til videre arbeid:
Evalueringsgruppen fremmer flere alternative forslag.
Forskerskolen Travers foreslås nedlagt, og emner under forskerskolen videreføres som vanlige
ph.d.-emner. Forskerskolen Psykisk helse ønsker å etablere en ny skole med nye kurs,- noe
evalueringsgruppa ikke har tatt stilling til.
Forskerskolene MCCR og III kan videreføres etter en revisjon, hvor det fokuseres på utvikling av
læringsmiljø og forskerferdigheter, samt større involvering av forskningsgrupper og veiledere.
Ved en eventuell videreføring av forskerskolekonseptet bør det også angis klarere og strengere
kriterier for å oppnå forskerskolestatus.
Som et alternativ til videreføring av forskerskoler kan flaggskipstatusen knyttes, med påfølgende
støtte, til ph.d.-emner med særlig høy kvalitet, mens forskerskoler som konsept avvikles.
Det foreslås også en videreutvikling av forskerskolekonseptet, og rapporten fremhever fem
alternative forskerskolemodeller:
-

-

Skolemodellen som består av enkeltkurs som tematiserer forskningsferdigheter. Skolen
ligger under forskningsseksjonen, med en egen faglig leder.
Forskningsgruppemodellen hvor forskningsgruppene har et kollektivt ansvar for ph.d.studentenes utvikling og behov. En ph.d.-koordinator oppnevnes som følger opp
forskningsgrupper og ph.d.-studentene.
Nasjonale forskerskoler
Differensiert ph.d.-modell med delt fokus på faglige problemstillinger og
forskningsferdigheter (inspirert av forskerskolen III).
Totalmodellen hvor forskerskolen har det totale ansvaret for opplæringen og frihet til å
utforme denne etter tema og behov.
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Evalueringsgruppen anbefaler også at man ser på generelle tiltak, uavhengig av forskerskolen, for
å styrke gjennomstrømmingen:
- Vurdere kriterier for rekruttering av ph.d.-studenter
- Arbeidsvilkårene til ph.d.-studentene (pliktarbeid)
- Styrking av veilederkompetansen
- Forskningsgruppene og deres rolle i studentenes avhandlingsarbeid. - Evalueringsgruppen
mener også at det ikke er usannsynlig at en styrking av forskningsgruppene kan ha en
større positiv effekt for ph.d.-studentene enn dagens forskerskoler.
I – Videreføring eller avvikling av egenfinansierte forskerskoler ved Helsefak
Forskerskolene og instituttene ble bedt om å komme med konkrete tilbakemeldinger på rapporten,
om forskerskolene bør videreføres eller ikke, samt hvilke aktiviteter som eventuelt bør
gjennomføres. Man ba også om anbefaling på hvilke(n) alternativ forskerskolemodell (eller
kombinasjoner av disse) man mente ville være mest egnet i den videre utviklingen av
forskerskolekonseptet.
Bortsett fra IMB og IKM (som begge er vert for de lokale forskerskolene), var det kun RKBU
Nord og IFA som svarte. Tilbakemeldingen fra RKBU var at forskerskolene ikke bør videreføres i
sin nåværende form, men at enkelte aktiviteter som finnes under forskerskolene i dag alternativt
kan videreføres. IFA ønsker at forskerskoleemnene videreføres, men virker ikke å ha et entydig
standpunkt i forhold til videreføring av forskerskolene.
IMB ønsker en videreføring av forskerskolen III, en revidering av forskerskolen MCCR, eller
eventuelt en fortsatt bevilgning av kurs og aktiviteter under MCCR dersom forskerskolen
besluttes nedlagt. IKM støtter rapportens konklusjon om en nedleggelse forskerskolen Travers.
Instituttet er også åpen for en dialog om videreføring av forskerskolen Psykisk helse med ny
emneportefølje.
Fra forskerskolene selv er det mottatt innspill fra forskerskolen Psykisk helse, forskerskolen III og
forskerskolen MCCR. De to sistnevnte ønsker videreføring av forskerskolen med enkelte
revideringer, og MCCR ber samtidig om flere ressurser for enkelte av sine aktiviteter. Begge disse
forskerskolene ønsker også videreføring av sine flaggskipkurs dersom forskerskoler besluttes å
nedlegges, og ber samtidig om at finansieringen holdes på samme nivå, og i noen tilfeller økes.
Forskerskolen Psykisk helse avvikler sine kurs under forskerskolen, og ønsker nå å etablere nye
flaggskipkurs. Det er ikke mottatt tilbakemelding fra forskerskolen Travers. Ut fra rapporten har
forskerskoleledelsen allerede formidlet at det ønskes en avvikling av Travers.
Høringsuttalelsene fra forskerskolene og instituttene er i sin helhet vedlagt saken (se vedlegg).
Dekanens vurderinger:
Rapporten viser ganske klart at en del av målene var for ambisiøse og til dels urealistiske, og at
forskerskolene ikke oppfyller disse målene. Det kan være at rapporten til en viss grad
underkommuniserer at enkelte av forskerskolene har lyktes relativt bra på enkelte områder,
eksempelvis under forskningsgruppenes involvering i forskerskolene. Likevel står
hovedkonklusjonen ganske så støtt, i følge studentene har ikke forskerskolene bidradd til økt
progresjon i doktorgradsarbeidet, samtidig som forskerskolene ikke ble en satsning for flertallet
av ph.d.-studentene, men kun for ca. ¼ av studentmassen. Spørsmålet om videreføring av
Helsefaks egenfinansierte forskerskoler er egentlig todelt:
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1. Er forskerskoler et egnet tiltak for å øke gjennomstrømningen i ph.d.-programmet?
2. Har Helsefak økonomiske muskler og studentrekruttering til å lage forskerskoler som et
reelt tilbud til 75 % av studentmassen?
Rapporten gir en fin oppsummering av de forskerskoleevalueringene som har vært gjennomført i
Norge, og resultatene er ganske entydig på at forskerskoler ikke medfører kortere
gjennomføringstid. Forskerskoler er dermed ikke et egnet tiltak for å øke gjennomstrømningen i
ph.d.-utdanningen, og en eventuell videre satsning på forskerskoler ved Helsefak må derfor ha en
annen målsetning. Videre vil en forskerskolesatsning måtte økes vesentlig, kanskje firedobles
(eller mer) for å kunne bli et tilbud for 75 % av studentene. En slik satsning vil bli meget kostbar
(muligens 8-10 millioner kroner årlig) og mest sannsynlig bestå av relativt mange forskerskoler
med til dels meget få ph.d.-studenter. Administrasjonen anser ikke dette som en farbar vei for
Helsefak.
Hovedinntrykket fra instituttenes- og forskerskolenes tilbakemeldinger er at man primært ønsker å
sikre ressurser og finansiering til videre drift av forskerskoleemnene. Dette inntrykket ble også
bekreftet under behandlingen av saken i Programstyret for forskerutdanningen, da nedleggelse av
forskerskolene ble enstemmig vedtatt. Da både forskerskoleevalueringen og de ordinære
emneevalueringene viser at disse emnene holder høy kvalitet støtter administrasjonen at
forskerskoleemnene videreføres som regulære ph.d.-emner.
II – Videre finansiering av forskerskoleemner
Under virkeperioden ble det satt av totalt kr 2 400 000,- årlig for finansiering av forskerskolenes
aktiviteter. Hver forskerskole hadde muligheten til å søke inntil kr 600 000,- årlig. På grunn av
varierende aktivitet mellom forskerskolene, har det blitt åpnet for en viss omfordeling mellom
disse.
Forskerskoleemnene har blitt drevet med helt andre økonomiske rammer enn ordinære ph.d.emner og ved videreføring må nye økonomiske rammer samt fakultetsnivåets finansieringsansvar
avklares. Vertsinstituttene har meldt inn følgende aktiviteter som ønskes videreført med angitt
budsjettramme:
Institutt Forskerskole Emner
IKM
Psykisk helse HEL-8029 Visual Methods in Health Sciences
HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT),
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, HEL-8023
IKM
Travers
Genomics in Clinical and Biomedical Research
BIO-8302 -Molecular and Clinical Aspects of Cancer - Block
I og BIO-8302 Molecular and Clinical Aspects of Cancer IMB
MCCR
Block II
MBI-8001 Molecular and Clinical Aspects of Infection,
Inflammation and Immunity, og MBI-8002 Research Seminar
IMB
III
Series in Infection, Inflammation and Immunity
Totalt budsjettbehov

Budsjett
85 273
102 945

733 000

500 000
1 421 218

Dersom instituttene får gjennomslag for sine budsjettkrav vil total innsparing ihht opprinnelig
ramme (2,4 millioner kroner) for tildeling være på kr 978 782,- som kan omfordeles videre. Ut fra
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budsjett og evalueringen er det tydelig at emnene har utgjort nesten all aktiviteten i
forskerskolene. Besparingen ved å avvikle forskerskolene alene kan derfor bli noe begrenset.
I budsjettkravene fra instituttene er det noen punkter som kan vurderes nærmere:
-

-

-

Administrative kostnader utgjør totalt kr 270 000,- i budsjettene fra IMB. Det er noe
betenkelig at interne strategiske midler skal finansiere allerede eksisterende interne
stillinger. Administrative kostnader har tidligere vært dekket under forskerskolene for å
støtte ekstra administrativ arbeidsbelastning til administrering av forskerskolen. Instituttet
mener på sin side at dersom administrative kostnader ikke dekkes har de ikke mulighet til
å videreføre emner uten å kutte i administrative stillinger.
Det er i ett tilfelle inkludert ny aktivitet i et av emnene (MBI-8002). Dette betyr en økt
kostnad i emnet på kr 100 000,-.
Under MCCR er det budsjettert inn en 2-er stilling som finansieres i sin helhet av
emnene. Det kan stilles spørsmål til om hvorvidt ressursbehovet under disse emnene
tilsvarer den hele stillingen, eller om noe av stillingen inngår i andre aktiviteter under
instituttet. De andre forskerskolene har for øvrig budsjettert med antall timer.
MCCR har under forskerskolen tidligere dekket reisekostnader til eksterne deltagere på
sine emner. Dette er nå også videreført i deres budsjetter for emnene.
Kursporteføljen under Travers er noe uklar i forhold til finansieringsforholdet mellom
IKM og UNN. I noen tilfeller har UNN dekket mer enn forventet ihht innlevert budsjett.
Instituttet har også nevnt i dialogmøter at medfinansieringen varierer noe med hvilke
avtaler som gjøres med UNN. Det er dermed noe usikkert om levert budsjett gir et
realistisk bilde av faktisk behov.

Dersom fakultetet skal finansiere forskerskoleemnene videre, finnes det allerede en modell for
finansiering av ph.d.-emner ved Helsefak gjennom fordeling av incentivmidler. Modellen er slik
at 15 % av resultatmidlene for produserte doktorgrader fordeles til Faglig felles, hvor en stilling i
ph.d.-teamet/Seksjon for forskningstjenester dekkes inn og resten fordeles til ph.d.-emner.
Summen varierer noe fra år til år ut fra antall produserte doktorgrader per år. I 2016 ble kr
2 126 214,- fordelt til ph.d.-emner. 70 % fordeles basert på antall studiepoeng enheten har gitt på
8000-nivå, mens 30 % holdes av i en egen pott for ekstra kostbare emner. Emner med høyt
deltagerantall, kostbar infrastruktur, eller med nasjonal/internasjonal målgruppe har mulighet til
ekstra tildeling under pott for ekstra kostbare emner.
Dersom forskerskoleemnene skal finansieres av incentivmidlene alene, betyr dette et ekstra
kostnadselement på kr 1 421 218,- som skal inngå i fordelingen.
Dekanens vurderinger:
Da forskerskoleemnene allerede er annonsert i studiekatalogen for studieåret 2016/2017 er
fakultetet forpliktet til å gjennomføre emnene. Spørsmålet er hvordan og hvilke av disse som skal
finansieres av fakultetet.
Det økonomiske ansvaret for å drive ph.d.-utdanningen ligger i all hovedsak på instituttene.
Incentivmodellen for ph.d.-emner ble utviklet for å stimulere til å utvikle emneporteføljen i ph.d.programmet og midlene som fordeles er ikke ment å dekke alle kostnadene for ph.d.-emnene.
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Et «puff» i riktig retning?
UB/Result (Ressurssenter for undervisn ing, læring og teknologi)
Gunnar Grepperud, Kine Dørum , Ådne Danielsen og Trine
Fossland

Evaluering av fire lokale
forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet
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Et «puff» i riktig retning?
Evaluering av fire lokale forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske
universitet
Gunnar Grepperud, Kine Dørum, Ådne Danielsen og Trine Fossland
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Forord
Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet ga i januar 2016 Result
(Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved UiT) i oppdrag å evaluere fakultetets fire
lokale forskerskoler.
Evalueringen er gjort med bakgrunn i tekst- og dokumentanalyser, intervjuer og en spørreskjemaundersøkelse som ph.d.- studenter ved de lokale forskerskolene har svart på.
Hovedparten av arbeidet er utført av Gunnar Grepperud og Kine Dørum. Grepperud har ledet arbeidet
med analysene og har også hatt hovedansvaret med sammenfatning av hele rapporten. Han har også
gjennomført flere intervjuer (alene og sammen med andre) og for øvrig bidratt til alle sider ved
datainnsamlingen. Dørum har hatt et særlig ansvar for spørreundersøkelsen, analysearbeidet av denne
og tekstproduksjon her. Ådne Danielsen har ledet prosjektgruppens arbeid, bistått ved noen intervjuer
og gjort tekst- og dokumentanalyser som inngår i de to første kapitlene. Danielsen har også hatt ansvar
for de avsluttende sammenfatningene. Trine Fossland har gjennomført intervjuer (alene og sammen
med andre), sammenfattet de hun selv har hatt ansvar for, og også bistått i arbeidet med de to første
kapitlene. Alle har hatt jevnlige samtaler og møter der materialet som ligger til grunn for rapporten
har blitt drøftet og bearbeidet.
Vi vil til slutt takke Det helsevitenskapelige fakultet for oppdraget. Vi vil særlig fremheve samarbeidet
med prodekan for forskerutdanning Jan Rosenvinge, seksjonssjef for forskningstjenester Ståle Liljedal
og rådgiverne ved seksjon for forskningstjenester Laila Berg Nilsen og Jøran Indseth, for hjelp underveis
med å finne frem dokumentasjon og statistikk vi har vært avhengig av for å få evalueringen
gjennomført.

Tromsø, 26.mai 2016
Ådne Danielsen
Faglig leder, Result
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Forskerskoler som idé og praksis
Det helsevitenskapeligefakultet1 henvendte seg i oktober 2015 til Ressurssenterfor undervisning,
læring og teknologi (Result)ved UiT, for å få gjennomført en evalueringav de fire lokale f orskerskolene
som fakultetet etablerte i 2011/2012. Disseer:
•

Forskerskoleinnen psykiskhelse

•

Forskerskolei translasjonsmedisin (Travers)

•

Forskerskole«Infection, Inflammation, and Immunity» (III)

•

Forskerskolei molekylær og klinisk kreftforskning (MCCR)

Rapportener tredelt. I del I gis bakgrunn og begrunnelsefor forskerskolenesamt en kort redegjørelse
for hvordan evalueringen er lagt opp. I del II presenteres erfaringene med forskerskolenebasert på
intervjuer og dokumentanalyse.I del III oppsummereserfaringene og det gis noen anbefalinger og
retningslinjer for fakultetets videre arbeid med å styrke ph.d.- studentenes kvalifisering og
avhandlingsarbeid.

1.1. De politiske initiativene
I St.meld.nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskningble det slått fast at helsefagligog medisinskforskning er
avgjørendefor å kunne tilby befolkningen gode og oppdaterte helsetjenester. I samme melding ble
oppmerksomhetenblant annet rettet mot kvalitetsutfordringer ved doktorgradsutdanningenei Norge.
Særlig rekruttering, frafall og gjennomstrømming ble omtalt som problemområder. Som mottiltak
foreslo den daværenderegjeringen (BondevikII) at norsk forskerutdanning burde satsepå å etablere
ordninger med såkalte forskerskoler. I dette kapitlet ser vi nærmere på fr emveksten av
forskerskoleidéen,primært i en nasjonalkontekst. Vi ser på de politiske prosesseneog begrunnelsene
for denne ideen. Vi kommer også kort inn på mer faglige betraktninger om forskerskolemodellenslik
Forskningsrådetvurderer og støtter opp om den. Med dette ønskervi å sette Helsefaksin satsningpå
forskerskolerinn i en større sammenheng.

1

Kontaktpersoner var prodekan for forskerutdanning, Jan Rosenvinge
, og leder av seksjonfor forskningstjenester,Ståle
Liljedal.
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Bakgrunnen for Bondevikregjeringens forslag var blant annet en evaluering fra Norges forskningsråd i
2002 der forskerskoler ble lansert som rett medisin for å møte kvalitetsutfordringene og løse
gjennomstrømmingsproblemene i forskerutdanningene.2 Forslaget ble støttet og fulgt opp i
regjeringens innstilling til Stortinget (Innst. S. nr. 232, 2004-2005). De nasjonale spirene til en satsning
på forskerskoler var dermed sådd. Motivasjonen lå blant annet i forslag som kom fra en arbeidsgruppe
nedsatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) i 2002. I St.meld. nr. 20 (2004-2005) skrives det med
referanse til denne gruppens arbeid:3
Arbeidsgruppen konkluderer med at forskerskolene bør stå for konsentrasjon, synlighet og en
viss status, og presenterer to ulike modeller for organisering: «flaggskipmodellen» og
«nettverksmodellen». Flaggskip etableres i tilknytning til velrenommerte miljøer og
prioriterte felt, som for eksempel et senter for fremragende forskning eller andre sterke sentre
og fagfelt. Ved slike skoler har kandidatene og de etablerte forskerne fysisk tilknytning til
samme arbeidsplass. Dette vil bidra til en sentralisering av forskerutdanningen fordi
forskermiljøene må være av en viss størrelse. Nettverksforskerskoler forbinder ulike miljøer
og er særlig velegnet for å skape bedre læringsmiljø for små og/eller spesialiserte fag eller
fagområder. Studentene er knyttet til sine egne institusjoner, og nettverkene kan og må
trekke på ressurser fra flere institusjoner, gjerne i flere land. Også nettverksskolene må være
en organisatorisk enhet med en veldefinert ledelse.
Her fremmes det altså to mulige innrettinger av slike skoler, som «nettverk» eller som «flaggskip».
Med tanke på modellering og utvikling av lokale forskerskoler synes særlig flaggskip-modellen å være
den mest relevante. Videre ligger det i ordlyden signaler om at slike forskerskoler kan utgjøre
delelementer av mer større og helhetlige forskningsmiljøer. Spesielt trekkes sentre for fremragende
forskning frem.
Hva kjennetegner så slike skoler? Thune mfl. peker på at forskerskolebegrep ikke er spesielt klart
definert og derfor brukes på mange og ulike måter. De hevder også at dette skyldes UHR som ikke
ønsket å legge noen klar definisjon til grunn da denne ordningen ble lansert. Man mente at ordningen
på denne måten kunne tilpasses de ulike fagområdene.4

I nordisk sammenheng gis det tre

hovedfortolkninger av forskerskolene:

5

•

Som uavhengig administrativ enhet ansvarlig for ph.d.-utdanningen

•

Som nettverk av forskermiljø innen og mellom institusjonene

•

Som nasjonale forskerskoler.

2

Norges forskningsråd.2002. Evaluering av forskerutdanning i Norge.

3

St .m. nr.20(2004-2005) Vilje til forskning, s.138

Thune, T., Kyvik, S:, Sörlin, S., Bruen Olsen, T., Vabø, A. og Tømte, C. 2012. PhD education in a knowledge society. NIFU.
Rapport 25/2012
4

5

Thune mfl. 2012, s. 39
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Både UHR og andre har angitt en del kriterier og prinsipper som bør kjennetegne forskerskolene. Disse
er overgripende og uavhengige av modellvalg, og er først og fremst ment å uttrykke
innholdskomponentene i begrepet «forskerskole». UHR legger vekt på følgende:6
•

Forskerskolen skal utgjøre et faglig fellesskap for alle faginvolverte personer

•

Forskerskolen skal utgjøre et identitetsmessig fellesskap

•

Forskerskolen skal representere en aktiv og støttende kultur rundt forskerstudentene og
tilrettelegge for god faglig utvikling gjennom tett samspill mellom student og lærer
Veiledningsprosesser skal stå særlig i fokus

•

Forskerskoler er et supplement til forskerutdanningen, ikke en erstatning

•

Forskerskolen har et faglig program som skaper kontinuitet og regelmessighet, dette i den
hensikt å understøtte studentens faglige utvikling og progresjon

•

Forskerskoler skal være viktige miljøer for internasjonalisering

•

Der det er mulig skal forskerskolen være en ressurs for samarbeid med arbeidslivet

Videre trekker rapporten frem prinsipper knyttet til organisering:7
•

Forskerskolen skal være forankret i institusjonens forskerutdanning, det vil si at dens
aktiviteter skal skje innenfor rammen av ph.d.- forskriften

•

Forskerskolen skal ha en egen identitet, med egne kurstilbud

•

Forskerskolen skal ha en egen formalisert ledelse

•

Alle forskerskoler skal ha en vertsinstitusjon som er faglig og økonomisk ansvarlig

•

Er flere institusjoner med, skal egen styringsgruppe opprettes

•

Størrelsen på skolen bør ha et erklært minimumsnivå. Den bør ta opp minst 5 studenter årlig,
og ha et visst antall postdoktorer og vitenskapelig ansatte knyttet til seg. Minst 20% bør være
rekruttert fra utlandet

•

Opptak og disputas skal skje innenfor rammen av ordinære doktorgradsprogrammer

•

Opptak på forskerskolen kan bety tilleggskrav til studenten

•

Forskerskoler må sikres tilstrekkelige ressurser. De må tilgodeses gjennom institusjonens
interne prioriteringer og også gjennom større nasjonale satsninger. Ekstern støtte bør dog
være midlertidig

•

Forskerskoler kan opprettes for tidsavgrensede perioder, med jevnlig vurdering av
virksomheten. Vertsinstitusjonen har ansvar for slike vurderinger

6
7

UHR.2003. Forskerskoler i Norge? Om mål og organisering av forskerskoler i norsk forskerutdanning
UHR.2003. Forskerskoler i Norge? Om mål og organisering av forskerskoler i norsk forskerutdanning
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Når forskerskolen som idé beskrives mer utfyllende, refereres det til måten såkalte «Graduate
Schools» ved amerikanske universiteter er organisert på. Tanken er her å bygge opp mer «skolske»
strukturer rundt studentene, der målsetningen er å utvikle sterke og gode miljøer for
doktorgradsopplæring på et høyt internasjonalt nivå. Det handler om å utvikle noen spesifiserte krav
til kurs, faglig oppfølging og rammer rundt studentene. Høgskole- og universitetsrådets rapport viser
her – med referanse til andre nordiske land – at bruk av forskerskoler har bidratt til å fornye og
forbedre forskerutdanningene (dog uten at noen konkrete referanser oppgis).
Disse utlegningene og positive konklusjonene utgjorde et sentralt bakteppe for regjeringens satsning
på forskerskoler. I St.meld. nr. 20 (2004-2005) som vi over har referert til skrives det derfor følgende:8
Både evalueringen av forskerutdanningen i Norge og erfaringene fra andre land med
etablering av forskerskoler tilsier en styrket satsing på formaliserte forskerskoler i Norge.
Regjeringen legger til grunn at en slik satsing vil bidra til tettere strukturering av opplæringen
og bedre oppfølging av kandidatene, og derigjennom økt kvalitet og bedre gjennomføring i
forskerutdanningen. Forskerskoler vil motvirke fragmentering og mangel på faglig ledelse i
norsk forskning og bidra til mobilitet, både nasjonalt og internasjonalt. I Bologna-prosessen
kan en forvente økt vektlegging av institusjonsbasert samarbeid for stipendiatenes mobilitet.
Samtidig vil forskerskoler bidra til bedre kontakt mellom akademia og andre sektorer. En mer
strukturert organisering av forskerutdanningen vil også stimulere rekrutteringen generelt, og
prioriterte fag spesielt. Det sosiale nettverket verket forskerskolene tilbyr, kan virke
likestillingsfremmende innenfor fag der det i dag er sterk kjønnsubalanse. En styrking av det
nordiske samarbeidet kan være en mulig gevinst. Felles nordiske forskerskoler er etablert, og
andre nordiske land har etablert nasjonale forskerskoler.
Vinklingen her er normativ i den forstand at regjeringen tilskriver forskerskolene en praksis som ikke
bare kan, men åpenbart vil, løse problemene forskerutdanningene har med rekruttering, kvalitet og
gjennomføringsgrad. Siden 2004 synes derfor forskerskoler på ulike nivåer og i ulike sammenhenger
å bli pekt på som et egnet verktøy. Dette fremheves blant annet av Ludviksen og Ulfsnes9 som peker
på at forskerskolene har fått økt oppmerksomhet og skutt fart gjennom opprettelsen av et nasjonalt
program for forskerskoler i regi av Forskningsrådet. La oss derfor se litt nærmere på dette programmet.

8

St.m. nr.20(2004-2005) Vilje til forskning, s.136

Ludvigsen,S. & Ulfsnes, K.2013. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise. I
Uni-Ped, 4,(2),s.65-79

9
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1.2. Forskerskolene kommer i gang
Forskningsrådet startet sitt program som en konsekvens av de signalene som kom fra regjeringen. De
utredet i samarbeid med UHR en slik satsning. I denne anbefales det iverksetting av en
forskerskoleordning. Den første utlysningen kom i 2008. Dette førte til oppstart av i alt fem nasjonale
forskerskoler. Disse ble midtveisevaluert i 2012/13 og vurdert som vellykkede. Evalueringen er for
øvrig svært generell og gir liten innsikt i forskerskolenes aktivitet og tiltak.10 I 2012 kom det ytterligere
en utlysning og denne førte til etablering av nye ti skoler i 2013. Den siste utlysningen var i 2015. I snitt
har det blitt bevilget i alt 40 mill. NOK per år til denne satsningen. I Forskningsrådets retningslinjer sies
det at den årlige rammen for støtte kan være på mellom 3-5 mill. NOK og at den kan gis inntil 8 år.
Videre sies det at en forskerskole minimum bør ha 20 lokale studenter med inntil 4-8 veiledere når den
er fullt utbygd. Skolen må ha egen faglig leder og eget styre med ansvar for å knytte til seg
doktorgradsstudenter og utvikling av blant annet faglige aktiviteter.
Det er altså flere skoler som nå er etablert. Vi skal ikke gå gjennom profilen på alle skolene, men kan
trekke frem EPINOR siden Helsefak er vertskapsinstitusjon for denne (http://site.uit.no/epinor/).
EPINOR er en nasjonal forskerskole med 132 registrerte ph.d. -studenter (i mars 2016). Disse fordeler
seg på flere institusjoner. Deltakerne fra UiT har tilknytning til 6 forskjellige forskergrupper. I alt 40
ph.d.- kurs lenkes til skolen. Disse er fordelt på 5 forskjellige institusjoner. Tromsø har flest tilbud med
i alt 13 -kurs. Blant disse kursene inngår også kurs som ledes fra de lokale forskerskolene denne
evalueringen handler om. Videre gir skolens hjemmeside en oversikt over seminarer og andre typer
kurstilbud. EPINOR har blant annet avholdt årlige ukelange sommerskoler siden oppstarten. Denne
skolen må vurderes som en typisk nettverksskole. En annen side ved slike skoler er at de også kobler
forskergrupper inn som en del av virksomheten. Medlemmene av forskerskolene må derfor registrere
inn forskergruppetilhørighet når de melder seg inn som deltakere. På den måten trekkes det koblinger
mellom forskerskoler og forskergrupper.
Lokale forskerskoler av den typen denne evalueringen retter sitt fokus mot er av en nokså annen
karakter. Finansieringen er begrenset og aktivitetene må forstås mer som spissende lokale
flaggskipsatsninger. De lokale forskerskolene er ut fra de finansielle rammene som eksisterer altså ikke
å anse som selve hovedsatsningen når det kommer til hva slags satsninger den enkelte PhD-.-student
opplever.
Thune mfl. viser i en oversikt at det i 2012 var etablert 63 forskerskoler i norsk høyere utdanning. Disse
omfattet 1348 stipendiater. 19 av disse forskerskolene var initiert av institusjonene, 32 var nasjonale
forskerskoler og 12 var internasjonale. Av disse var UiT registrert med fire lokale, fire nasjonale og en

Norges forskningsråd. 2013. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools. Report submitted by the evaluation
panel.
10
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internasjonal forskerskole. Til sammen var det ved UiT registrert 181 PhD –studenter ved disse
skolene.11
Det er foretatt en del evalueringer av forskerskolene. Noen av disse inngår i nasjonale evalueringer om
p.hd.- studenter, f.eks. Thune og Bruen Olsens analyse av stipendiaters arbeidsvilkår og
karriereforventninger (2009) og Thune mfl’s analyse av ph.d- utdanningen i Norge (2012). De bygger
på spørreundersøkelser og intervju og studentenes vurderinger av ulike sider ved forskerskolene står
sentralt. Begge viser at forskerskolelederne og ph.d- studentene er middels og litt over middels
fornøyde med tiltaket. Dessuten fremkommer det marginale forskjeller mellom vurderingene av
forskerskolene og de vanlige ph.d.- kursene.
Det er også gjort noen mindre og interne evalueringer, f.eks. ble forskerskolene ved UiT evaluert i 2010
og forskerskolene ved UiB i 2011.12 I begge er konklusjonen at forskerskolene har gitt positive resultat
og særlig ved UiB mener man disse har vært en suksess. Man konkluderer at:13
Forskerskolene har gitt et kvalitativt løft i forskerutdanningen i form av flere kurs, etablering
av sosial og faglige nettverk og med en mer frekvent aktivitet enn tidligere tilbud i
forskerutdanningen.
Konklusjonen underbygges lite, og bygger primært på en arbeidsgruppes diskusjon og oppsummering.
Den har altså primært karakter av en intern ”refreevurdering”. Rapporten legger stor vekt på
beskrivelser og oppsummering av et åpent debattmøte. Den samme vekten på å beskrive aktiviteten
finner vi i UiTs evaluering. Her er det også en viss tendens til å trekke konklusjoner om resultat bare ut
fra tiltaket i seg selv. Den påståtte sammenhengen man mener å finne mellom forskerskoler og
gjennomstrømming kan diskuteres.
Av UHRs kriterier fremkommer det at forskerskolene skal være komplementære. Det vil si at de skal
stå i et balansert forhold til andre aktiviteter og styrke de allerede eksisterende strukturene.
Spørsmålet er imidlertid hvordan denne komplementariteten er tenkt inn i den praktiske
organiseringen av forskerskolene. Dette handler blant annet om absorberende kapasitet, altså i hvor
stor grad studentene og andre ressurspersoner i og rundt skolene klarer å koordinere denne
satsningen som et komplement i forskerutdanningen. I dokumentene og som beredte grunnen for
satsningen på forskerskoler er slike avklaringer og potensielle barrierer for velfungerende
forskerskoler ikke drøftet. Dette blir dermed et spørsmål som må finne sine svar ute i de konkrete
praksisene, enten nå disse tar form som nettverks- eller mer flaggskiporienterte skoler.

11

Thune ml. 2012, s. 41

UiB.2011. Forskerskoler ved UiB. Kartlegging av forskerskolene og evaluering av forskerskoleordningen. Rapport fra
arbeidsgruppe. Mai 2011; UiT.2010. Evaluering av/statusrapport for de institusjonelle forskerskolene ved Universitetet i
Tromsø.
12

13

Ibid, UiB,s.4
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Det er altså mange aktiviteter som griper inn i hverandre, og hvor godt en forskerskole rent faktisk kan
fungere vil handle om hva slags merverdi den gir med tanke på rekruttering, kvalitet og
gjennomføringsevne. Er det slik at de ambisjonene som over er trukket frem og som konstituerer
beskrivelsene av hva forskerskoler er ment å være, i det hele tatt kan innfris? Er ambisjonene for store?
Eller kan man se for seg lokale varianter som henter ut det beste i forskerskolen som idé? Dette er
empiriske spørsmål vi videre vil arbeide ut fra når vi nå beveger oss inn på kjernen for evalueringen,
de lokale forskerskolene ved Helsefak. Det som uansett synes klart er at forskerskoler både som idé og
praksis nå er vel befestet som en trend i UH-sektoren.

1.3. De lokale strategiske prosessene ved UiT
Både idéen og ambisjonene om forskerskolesatsninger kommer da også til uttrykk ved UiT. I kjølvannet
av den nasjonale satsningen etablerte UiT fra 2004 og utover flere skoler. Høsten 2010 hadde UiT
gjennomført tre søknadsrunder der søknadene ble behandlet av nasjonale komiteer. I disse søknadene
ble UHRs prinsipper lagt til grunn som kriterier (Sak S 46-10). På dette tidspunktet var det totalt seks
virksomme forskerskoler ved UiT.
UiT beskyttet opprinnelig begrepet «forskerskole» ved at etableringen av slike skoler bare ble forvaltet
av universitetsstyret. Siden har denne praksisen blitt mer liberalisert og fakultetene kan nå selv
etablere forskerskoler. Allikevel har universitetet vært opptatt av å verne sterkt om de særtrekk og
den kvalitet som skal kjennetegne forskerskolene. Det ble meislet ut nye prinsipper som ligger nært
opp til UHR sin anvisning:
•

Forskerskolene bør tematisk være innenfor universitetets- og enhetenes strategi

•

Fagmiljøene forskerskolene hører til bør kunne konkurrere om ekstern finansiering av
forskningsmidler

•

Forskerskolene bør tilgodeses ved sentrale prioriteringer og ved interne prioriteringer ved
den enheten skolen er tilknyttet

•

Opplæringsdelen av skolen bør ha en tydelig oppbygging og arrangere egne 8000-emner

•

Forskerskolene bør ha en god faglig og administrativ ledelse

•

Forskerskolene bør gi merverdi i forhold til fakultetenes egne doktorgradsprogrammer

•

Forskerskolene skal være internasjonalt orientert og ha utstrakt bruk av internasjonalt
innbudte forelesere

•

Forskerskolene bør opprettes for en tidsavgrenset periode og deretter miste sin status som
forskerskole

•

Ordningen med forskerskoler bør evalueres jevnlig

De fire skolene som gjøres til gjenstand for denne evalueringen er et produkt av denne prosessen og
satsningen.
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1.4. Den store utfordringen – bedre gjennomstrømming av ph.d.- kandidater
Ved UiT har det vært uttrykt en klar bekymring for den forholdsvis lave gjennomstrømmingen av ph.d.studenter ved institusjonen. I Forsknings- og utdanningsmeldinga for 2014 pekes det på UiT har klart
lavest gjennomstrømming av de fem store norske universitetene14. Samlet sett hadde 50.4 prosent av
ph.d.- studentene ved UiT, med finansieringsstart i 2008, disputert i 2014 eller tidligere. Gjennomsnitt
for norske universitet for samme kull var 65.2 prosent.15 Av samme melding fremkommer det at det
er til dels store forskjeller både mellom fakultetene og mellom årskullene. For 2008 –kullet var for
eksempel gjennomstrømmingen for SV-fakultetet bare på 23.1 prosent, mens den for Jurfak var 100
prosent.
For Helsefak er situasjonen for årskullene som startet opp i perioden 2006-2009, og som avsluttet
innen 6 år etter oppstart, følgende:16
Tabell 1. Gjennomstrømming ph.d.- kandidater ved Helsefak for årskullene med oppstart i perioden 2006-2009.
Gjennomstrømning årsverk
Avsluttet innen

Brutto

Netto

Andel disputerte innen 6 år (%)17

2015

4,99

4,07

64,12

2014

4,25

3,41

59,62

2013

4,81

4,29

55,56

2012

5,21

4,12

80,77

Som det fremgår skjer det en markert nedgang i gjennomstrømmingen fra 2012 til 2013. Med unntak
for NFH finner vi på samme tidspunkt tilsvarende nedgangen for alle de andre fakultetene ved UiT. Det
gis i utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 ingen forklaring på dette. Det man har registrert fra
Forskningsavdelingen ved UiT er at antallet ph.d.- kandidater som startet opp i 2007 og 2008 var
markert høyere enn tidligere, med tilvarende høy frafallsprosent.18
Ved Helsefak skjer det så en gradvis forbedring og i 2015 er gjennomføringsandelen på nærmere 65
prosent. Siden bare et fåtall av de som har inngått i de fire lokale forskerskolene har disputert i løpet
av 2015, kan den positive utviklingen ikke tilskrives dette tiltaket. Eventuell effekt vil først kunne
avleses etter 2016.

14

Beregnet ut fra andel som hadde disputert innen seks år ved fakultetene (fakultetsstruktur ved oppstart

15

UiT Norges arktiske universitet.2014. Forsknings- og utdanningsmeldingen 2014. Nøkkeltall.

16

Basert på tall vi har fått fra Forskningsavdelingen ved UiT

17

Tall fra Helsefak

18

Informasjon fra Sølvi Brendeford Anderssen, Forskningsavdelinga UiT
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I tabell 2 gis en oversikt over hvor lang tid de ph.d.- studentene som har gjennomført har brukt på sitt
arbeid. Dette gjelder for perioden 2009-2014 og er fordelt på Helsefaks institutter.

Tabell 2. Oversikt over mange år ph.d. -kandidater som har fullført har brukt i gjennomsnitt. Fordelt på
fagområde/institutt for perioden 2009-2014.19
Enhet

M (n)

M (n)

M (n)

M (n)

M (n)

M (n)

M (n)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2009-14

S.d.

Spredn.

IFA

3,1 (1)

3,5 (5)

3,0 (3)

4,2 (6)

3,0 (2)

3,4 (7)

3,4 (24)

0,46

3,0-4,2

IHO

3,3 (1)

5,2 (1)

3,8 (1)

0,0 (0)

3,5 (1)

0,1 (0)

4,0 (4)

2,14

3,3-5,2

IKM

2,4 (4)

2,8 (5)

4,3 (11)

4,1 (3)

3,7 (7)

4,2 (6)

3,6 (36)

0,80

2,4-4,3

IKO

0 (0)

4,1 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-

-

IMB

3,8 (5)

3,7 (4)

4,2 (8)

4,3 (8)

3,8 (7)

4,5 (11)

4,1 (43)

0,33

3,7-4,5

IPS

0 (0)

5,4 (2)

4,5 (1)

4,1 (2)

4,7 (3)

2,9 (3)

4,3 (11)

1,94

2,9-5,4

ISM

4,1 (5)

5,4 (10)

5,0 (6)

3,9 (5)

4,6 (5)

4,2 (4)

4,5 (35)

0,58

3,9-5,4

RKBU

2.0 (1)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-

-

For fakultetet samlet bruker en ph.d.- kandidat som fullfører i gjennomsnitt 3.9 år. Fullføringstid
varierer fra 2.4 til 5.4 år.
Samtidig har antallet ph.d.- avtaler ved fakultetet hatt en markert vekst de siste årene. For perioden
2012-2015 har antallet økt fra 245 til 345. Om lag 40 prosent av disse har vært egenfinansierte. Vi har
ingen oversikt over i hvilket omfang forskergruppene som står bak de fire forskerskolene har bidratt
til å hente inn eksterne forskningsmidler, og derigjennom bidratt til økt antall ph.d.- studenter (se kap.
5).
Det store antallet ph.d.- studenter ved fakultetet har som konsekvens at man må vie oppfølging og
kvalifisering av ph.d.- studenter stadig større oppmerksomhet. Slik sett er erfaringene fra årene med
forskerskolene viktig å ta med seg.

19

Tall fra Seksjon or forskningstjenester Helsefak
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Etableringen av forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultet, UiT
2.1. Fakultetets mål og ambisjoner
I april 2011 lyste Det helsevitenskapeligefakultet ut muligheten for å etablere nye, lokale forskerskoler
for perioden 2012-2016. I sak FSHelsefak61-11 angis fire såkalte endepunktsmålog suksesskriterier
for forskerskolene:
•

Kontrollert for undervisningsplikt,sykdomog lovfestede permisjoner skal i gjennomsnitt 90%
av ph.d.- studentene levere avhandlinginnen normert tid 20

•

75%av alle ph.d.- studentene ved Helsefakskal tilhøre en av fakultetets forskerskoler21

•

Forskerskoleneskal bidra til en betydelig økning av det totale antallet ph.d.- studenter ved
fakultetet

•

90%skal angi høy eller meget høy tilfredshet på mål som etterspørres i fremdriftsrapportene
(og som er knyttet til veiledning, undervisningog andre pedagogiskevirkemidler)

I samme sak pekesdet for øvrig på to virkemidler man mener er nødvendigfor å oppnå målene:
•

At forskerskolemiljøenelykkes på regionale,nasjonaleog internasjonalearenaer i å skaffe
eksterne finansieringskilder slik at de kan øke rekrutteringen av ph.d.- studenter.

•

At man utvikler program for veilederutdanning,utvikler et høykvalitetskursinnen
forskerskolenstema, knytter til seghøyt kvalifiserte forskere i bistillinger, samt øvrige tiltak
for å utvikle et godt læringsmiljø.I notat til Resulter dette konkretisert til ytterligere ett
overordnet suksesskriterium, nemlig at det skal være utviklet minst ett «flaggskipkurs»med
internasjonaleforelesere, høy faglig kvalitet og med nasjonale,evt. internasjonale
læresteder.22

Det ble i tillegg forventet at forskerskolene ville ha andre positive effekter. Som et
utdanningspedagogiskvirkemiddel skulle de bidra til:
•

Studenttrivselog gode læringsmiljøer

•

Avhandlingerav høy vitenskapeligkvalitet produsert på normert tid

•

Internasjonalisering

20

I notat til Resultom evalueringener dette moderert til at de skalbidra til høyeregjennomføringsgradpå normert tid.

21

I notat til Resultom evalueringener andelenreduserttil «minst 2/3 av alle studenter ved Helsefak

22

Evalueringav internt finansierteforskerskolerved Helsefak.Prodekanfor forskerutdanning,Helsefak.11.nov.2015
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2.2. Forskerskolenes ambisjoner, mål og tiltak
Fire søknader kom inn og alle ble vurdert som gode nok. Det ble foretatt en todelt vurderingsprosess,
først en prekvalifisering og deretter med utgangspunkt i hovedsøknader hvor det fra fakultetets side
ble lagt vekt på følgende:
1. Forskningsprosjekter under forskerskolen
2. Forskerskolens pedagogiske, miljøbyggende og identitetsbyggende tiltak
3. Prosedyrer for midtveis- og sluttevaluering
4. Plan for samarbeid og erfaringsutveksling nasjonalt og internasjonalt
5. Karriereplaner for ph.d.- studenter, postdoktorer og ansatte i øvrige kvalifiseringsstillinger
I hovedsøknadene legges det stor vekt på å presentere den faglige kompetansen som forskerskolen
bygget på, både gjennom korte presentasjoner av forskergrupper og enkeltpersoners CV’er. De mål
som angis for forskerskolene er også forholdsvis ambisiøse. De mer forskningsstrategiske målene er
like fremtredende som forskerskolen som virkemiddel for ph.d.- studentene:
•

Skal bidra til økt samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere,

•

Skal binde studenter, veiledere og andre fagpersoner nærmere hverandre i den forstand at
faglige fellesskap skal videreutvikles

•

Skal bidra til å skape synergier gjennom å etablere større forskningsprosjekter

•

Skal bidra til å få flere nye ph.d.- studenter inn på programmet

•

Skal ivareta hensynet til studentenes karriereplaner

•

Skal bidra til å bygge opp og opprettholde slagkraftige og tverrfaglige forskningsgrupper

Tiltakene som forskerskolene skal omfatte, og som skal gjøre dem til noe annet enn «ordinære ph.d.kurs», angis kortfattet og til dels stikkordsmessig. Med tiltak forstår vi her aktiviteter forskerskolene
konkret ønsket å iverksette. Tiltakene er ikke fundert i analyser, erfaringer fra andre forskerskoler
eller mer spesifikke problemforståelser av hva som er nødvendig for å styrke ph.d.- kandidatenes
kvalifisering og avhandlingsarbeid.
I tabell 3 er søkernes planer oppsummert:
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Tabell 3. Oversikt over søkernes planer
Tiltak/forskerskole

III

Flaggskipkurs
Seminarserie med studentframlegg
Faglig/sosial samling

MCCR

Travers

Psykisk
helse
x

x

x

x

(videreføring av ett
tidligere kurs)

(Bio 8302/8303videreføring)

(viderføring av to kurs Hel
8018 og Hel 8020)-sjekk

x
x

x

Søknadsseminar/annen støtte
Web-side
Veiledere/veiledning
Oppfølging av avh.-arbeidene
Mulige forskningsprosjekt
Internasjonalisering

-

x
-

x
x
x
-

-

x
x
x
x
-

-

-

-

(åpen dag)

x
x
x
x
reisestøtte

Institusjonelt samarbeid

x
(med UiO)

Tre av søknadene fulgte stort sett de føringer fakultetet hadde angitt. Karriereplanlegging er
kommentert i noen av søknadene, men ingen la opp til konkrete tiltak på dette området. Til
hovedsøknaden ble forskerskolen for Psykisk helse, som den eneste, bedt om å angi en plan for
oppstart av 1-2 større forskningsmessige paraplyprosjekter. I søknaden ble disse lansert som
«Diagnostikk, behandling og forebygging av psykiske lidelser i et livsløpsperspektiv» og «Psykisk helse
og brukermedvirkning i relasjon til kultur og språk».
Tre av skolene ønsket å bygge videre på allerede etablert praksis. MCCR ønsket å gi et allerede
innarbeidet tilbud status som flaggskipskurs («Molecular and Clinical Aspects of Cancer»). III ønsket å
videreføre sin seminarserie «The DHMIC seminar series» hvor ph.d.- studenter og post.doc.er
presenterte sine arbeider for hverandre. Travers bygde sin søknad rundt kurs som tidligere var gitt. I
tillegg baserte man seg på tidligere diskusjoner og en tidligere og mer omfattende søknad om
forskerskolestatus (som ikke ble innvilget) hvor de økonomiske rammene var langt bedre.
15. november 2011 ble søknaden fra de fire forskerskolene innvilget:
•

Forskerskole innen psykisk helse

•

Forskerskole i translasjonsmedisin (Travers)

•

Forskerskole «Infection, inflammation, and Immunity» (III)

•

Forskerskole i molekylær og klinisk kreftforskning (MCCR)
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Disse ble tildelt kr. 600 000 pr. år i en fireårsperiode med oppstart i 2012. Programstyret for
forskerutdanningen foreslo følgende fordeling av midlene:23
Flaggskipskurs:

60 prosent

Bistilling:

20 prosent

«Off-campus» seminar:

10 prosent

Forskerveiledning:

10 prosent

2.3. Oppsummering
Det hevdes at beskrivelsene av og prinsippene for forskerskolene i norsk høyere utdanning er
idealistiske.24 Den konklusjonen er det lett å slutte seg til. Helt fra forskerskoleordningen ble lansert
som ordning har den, som pekt på i kapittel 1, blitt tillagt status som et slags «universalmiddel».
Det helsevitenskapelige fakultet gjør lite for å senke ambisjonsnivået, snarere tvert i mot. En
gjennomgang av bakgrunnsdokumentene viser at det både fra fakultet, programstyre og søkere er stilt
forholdsvis mange og ambisiøse mål. I lys av ambisjonsnivået er det derfor noe overraskende at
hovedsøknadene ikke var mer gjennomarbeidet med tanke på hvordan man ville oppnå de mål som
var gitt. Som Ludvigsen og Ulfsnes peker på handler det om å utforme et utdanningsprogram med vekt
på en progresjon og kontinuitet som skal bidra styrke studentenes avhandlingsarbeid. Tilbudet skal
bidra til å gi studentens arbeid struktur og faglig retning gjennom et innhold som er relevant for
avhandlingsarbeidet og gjennom seminarer der utvikling av tekst og artikler følges opp. De legger også
stor vekt på samhandlingen mellom utdanningsdelen og det forskningsmiljø ph.d.- studentene inngår
i.25
Samtidig kan omfanget av søknadsarbeidet vurderes som nøkternt, ikke minst fordi det var et
forholdvis begrenset økonomisk tilskudd man søkte om. Selv om den økonomiske satsingen fra
fakultetets side må vurderes som et løft, gav det allikevel bare et begrenset spillerom for hver enkelt
forskerskole. I en av sine tilbakemeldinger underveis understreket da også en av forskerskolelederne
at de mål som var satt for gjennomstrømming i praksis var umulig å oppnå.

I saksdokumentet angis dette i kroner, men siden tildelt sum pr. forskerskole pr. år ble justert fra kr. 500 000 til kr. 600 000
angis dette her som andel av totalsum

23

24

Thune mfl. 2012, s. 40

Ludvigsen,S. & Ulfsnes, K.2013. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise.
Uni-Ped, 4,(2),65-79
25
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Evalueringen: oppdraget og strategien
3.1Evalueringens utgangspunkt
I sin «evalueringsbestilling»av november 2015 ble det skissert en rekke spørsmål/problemstillinger
som man ønsket å få svar på. Disse var dels knyttet til det man definerte som overordnende
suksesskriteriersatt av fakultetet , og dels til målsettinger angitt av forskerskolene. Videre ble det
presisert at evalueringenskulle gi anbefalinger til fakultetet om forskerskoleneskulle videreføres fra
og med 2017. I den videre dialogen mellom fakultetet og Resultble evalueringsspørsmåleneprioritert
og videreutviklet.
To hovedspørsmålble utmeislet:
•

Hvordanhar de lokale forskerskolenefungert?

•

Hvilken betydning har disseså langt hatt for studentenesfaglige utvikling og evne til å
fullføre sin ph.d.-grad?

Hvamå da forskerskoleninneholde av aktiviteter for at dissemålene skalnås?Og mer overordnet: Hva
er forskerskolenes bidrag til kvaliteten ved ph.d.-utdanningene og på hvilke måter virker de inn med
tanke på gjennomstrømming?
Vi har t att utgangspunkt i fakultetets forståelse av forskerskolen som et utdanningspedagogisk
virkemiddel, og har lagt følgendeforståelseav forskerskolertil grunn:
En forskerskole skal skille segfra et vanlig ph.d.- kurs ved eksplisitt å legge vekt på følgende
oppgaver:
• Tilby faglige kurs på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
• Styrke ph.d.- studentenesforskningsferdigheter
• Utvikle et stimulerende og støttende læringsmiljø
• Skapemuligheter for å inngå i nasjonale og internasjonale nettverk
Samlet skal dette styrke ph.d.- studentenes evnetil å gjennomføresitt avhandlingsarbeid med
kvalitet og innenfor den tid som er angitt.

3.2Evaluering skilder
I evalueringenhar vi lagt vekt på å få frem synspunkterpå forskerskolenefra ulike ståsteder.Vi har
basert evalueringsarbeidetpå flere kilder.

Ph.d.- studentenes erfaringer
Vi har i denne evalueringenlagt stor vekt på studentenesvurderinger av forskerskoleneog deres
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svar utgjør kjernen i rapporten. Deres erfaringer er innhentet gjennom en forholdsvis omfattende
spørreundersøkelse. Det er lagt vekt på å få fram ulike sider ved forskerskolens aktiviteter, at det
skulle fokuseres mer på resultat og effekt enn på generell tilfredshet (jf. kap. 1) og den skulle gi
grunnlag for statistiske analyser.
Som det fremkommer under fikk vi svar fra ca. 45 prosent av forskerskolestudentene. Når
svarprosenten ikke ble høyere skyldes det to forhold. For det første valgte mange ikke å svare. Dette
til tross for flere purringer og oppfordringer både fra prodekan for forskerutdanning og
forskerskoleledere. Den andre delen av forklaringen er at vi alt for seint fikk korrekt oversikt over
antall studenter ved forskerskolene. Ved utsending av spørreskjemaet fikk vi fra fakultetet opplyst at
forskerskolene omfattet 96 studenter. Da vi etter tre purrerunder hadde fått svar fra 57. 3 prosent,
mente vi å ha et godt nok grunnlag for analyser og vurderinger. I arbeidets siste fase ba vi fakultetet
om en ny oversikt for bl.a. for å se hvilke andre forskerskoler ph.d.- studenter ved Helsefak deltok i.
Det viste seg da at 125 ph.d-studenter inngikk i de fire forskerskolene. På grunn av tidsfristen for
arbeidet var det ikke aktuelt å gå ut til de 29 som ikke hadde fått spørreskjemaet. Vi mener uansett
at de svarene vi fikk inn, gir et godt grunnlag for de vurderinger vi har gjort.
Til sammen kom det inn 56 svar, dvs. at det var 44.8 prosent av ph.d.- studentene som svarte. Figur 1
viser fordelingen av respondenter på forskerskolene, mens svarprosenten fra de ulike skolene er angitt
i tabell 4.

16.1%

17.9%

Tabell 4. Svarprosent per forskerskole
Skole
Svarprosent

Infection, inflammation and immunity

Psykisk helse Mental Health
MCCR

21.4%

III
Travers

58.1

Molecular and Clinical
Cancer Research
50.0
Travers

55.0
22.5

44.6%

Figur 1. Andel svar fordelt på forskerskolene
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Relativt sett er Traversstudentene klart underrepresentert, mens de tre andre er noe
overrepresenterte, og da spesielt Psykisk helse. Av respondentene var 67 prosent kvinner og 33
prosent menn. Det betyr at kvinnene er overrepresenterte. Figur 2 viser aldersfordelingen blant
respondentene.

100%
90%
80%

Percent

70%
60%
50%
40%
30%

19.6%

20%
10%

23.2%
16.1%

3.6%

21.4%
5.4%

5.4%

5.4%

0%

0.0%

25 years old 26-30 years 31–35 years 36–40 years 41–45 years 46–50 years 51–55 years 56 years old Prefer not to
or younger
old
old
old
old
old
old
or older
say

Figur 2. Respondentenes alder (andel).

Utforming av spørreskjemaet
For å få svar på de problemstillinger Helsefak ønsket var det nødvendig å utforme en
spørreundersøkelse som omfattet mer enn generell studenttilfredshet. Selv om dette i seg selv var
viktig å få tak i, ble det også spurt hvilken verdi studentene anså forskerskolene for å ha for faglig og
personlig utvikling, og hvordan de vurderte forskerskolene i forhold til andre miljøer og tilbud.
Spørreundersøkelsen inneholdt totalt 84 spørsmål og ble distribuert via Questback. I tillegg til
demografiske data, bestod den av fem hovedsett av spørsmål relatert til:
•

Egen progresjon

•

Psykososialt læringsmiljø. Dette ble videre delt i inn i to kategorier: internt og eksternt miljø (se
vedlegg B for analyse)

•

Aktiviteter, tiltak og læringsutbytte

•

Organisasjon og administrasjon

•

Overordnet tilfredshet

Spørsmålene ble i hovedsak utformet som påstander der svarene ble angitt på 5-punkts Likert-skalaer.
I tillegg inkluderte vi en rangeringsskala og en del åpne spørsmål der det ble ansett som
hensiktsmessig. Spørreskjemaet i sin helhet finnes i vedlegg A.
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Bearbeiding av data/resultatene
Innsamlet data ble bearbeidet og analysert i SPSS. Til de deskriptive formålene ble data behandlet nonparametrisk, det vil si at sentraltendenser er oppgitt i form av medianverdier. Dataene var noe
skjevfordelt på de fire forskerskolene, i og med at 45% av det totale responsutvalget var fra studenter
tilknyttet forskerskolen for Psykisk helse. Det ble derfor foretatt en Mann-Whitney U-analyse for å
sammenligne data fra Psykisk helse med data fra de øvrige skolene. Ingen signifikante forskjeller ble
funnet, og vi anså det derfor som uproblematisk å behandle datamaterialet samlet i de videre
analysene.
I de tilfellene der vi gikk videre med parametriske analyser basert på gjennomsnittsverdier foretok vi
logaritmiske transformasjoner av de aktuelle variablene for å oppnå normal distribusjon.
Spørsmålssettene som omhandlet henholdsvis psykososialt læringsmiljø og forskerskolenes betydning
for faglig utvikling var utformet som helhetlige skalaer med den hensikt å kunne hente ut indekser for
bruk i komparative analyser og regresjonsanalyser. Disse to spørsmålssettene ble derfor
faktoranalysert (ved hjelp av principal component analysis) og reliabilitetstestet (Cronbach’s alpha).

«Jeg er noe usikker på hva som inngår i forskerskolen»
Ph.d.- studentene deltar på en rekke ulike kurs, seminarer og andre aktiviteter i løpet av sin
opplæringsperiode; etablerte ph.d.-program, lokale forskerskoler, nasjonale forskerskoler og andre
tilbud. Noe deltar man på frivillig, noe er obligatorisk. I arbeidet med denne evalueringen fikk vi
signaler som tydet på at det ikke alltid er like lett, eller viktig, for studentene å avgjøre hvilken status
de ulike tilbudene har. For å avklare hvor stor denne usikkerheten var, ba vi studentene i
spørreskjemaet ta stilling til påstanden: “It is clear to me which activities (seminars, courses etc.) are
offered by the ph.d. School, and which are offered by the ph.d. programme” (1 = not at all true, 5 = very
true).

Nesten 1/3 av studentene oppgave at de var usikre på hva som egentlig inngikk i

forskerskolene26. Alt for mange studenter har altså ikke har helt klart for seg “hva som hører til hva”.
Dette innebærer, for det første, at en del studentenes evalueringer av forskerskolen også har en viss
gyldighet for andre ph.d.- kurs. For det andre gir svaret en klar indikasjon på at forskerskolene, samlet
sett, er godt stykke unna å ha skapt det læringsmiljø og den identitet og tilhørighet som var
målsettingen.
Etter en Lg10 transformasjon av denne variabelen fikk vi et gjennomsnitt på 3.17 (SD = 1.44). På
grunnlag av dette laget vi en ny variabel der vi delte respondentene inn i to grupper: de som var under
og over gjennomsnittet sikre på hva forskerskolen omfatter, henholdsvis N = 30 og N = 26. Deretter
foretok vi t-tester for å se på eventuelle forskjeller i svarene. Vi fant at gruppen som var usikre hadde

26

20 prosent krysset av for verdien verdien 1 og 12.5 prosent for verdien 2
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lavere skårer på flere spørsmål sammenlignet med gruppen som var sikre. For en oppsummering, se
tabell 5. Variabelen «sikker/usikker» ble derfor inkludert som kontrollvariabel i de statistiske
analysene. Det viste seg at den ikke hadde signifikant påvirkning på resultatene.
Tabell 5. Forskjell i gjennomsnittsskårer mellom «sikker» og «usikker» gruppe (t-test)
Spørsmål

Usikker M(SD)

Sikker M(SD)

t(54)

Psykososialt læringsmiljø (totalt)

1.85 (.61)

2.53 (.81)

-3.55*

Akademiske skriveferdigheter

2.11 (1.23)

2.88 (1.48)

-2.11*

Presentasjons- og interaksjonsferdigheter

2.56 (1.28)

3.54 (1.07)

-3.02*

Informasjonskompetanse

2.00 (1.01)

2.81(1.30)

-2.55*

Vurdering av aktiviteter og tiltak (totalt)

1.99 (.95)

2.82 (.99)

-2.90*

* p < .05

Forskerskoleledernes erfaringer
Alle fire forskerskoleledere ble intervjuet. For MCCR og Psykisk helse deltok også andre som til daglig
har administrativt og faglig ansvar. Intervjuene varte fra 45- 75 minutter og fokuserte på følgende
tema:
o

Klargjøring av forskerskole som begrep og fenomen

o

Begrunnelse for etablering

o

Beskrivelse og vurdering av selve aktiviteten

o

Relasjon til institutt og fakultet

o

Vurdering av resultat

o

Rammevilkår for aktiviteten

o

Videre planer

Instituttledelsens erfaringer
Fire av instituttlederne ble intervjuet om forskerskolene sett fra deres ståsted. Intervjuene varte fra
45-60 minutter og omfattet følgende tema:
•

Om forskerskoler som fenomen

•

Selve opplegget

•

Resultatene

•

Forskerskolenes forhold til administrasjon og instituttledelse

•

Framtida

Når det gjelder forskerskolene sett fra fakultetsledelsen og det administrative støtteapparatet,
herunder fakultetets forskningsavdeling, valgte vi ikke å foreta egne intervju. Dette har dels tids- og
ressursmessige årsaker, dels kommer deres synspunkter og vurderinger til uttrykk gjennom
møtereferater og korrespondanse underveis i arbeidet.
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Skriftlige kilder
Evalueringsgruppen har også bygd sitt arbeid på skriftlig dokumentasjon knyttet til planlegging og
gjennomføring av forskerskolene. I dette inngår forskerskolenes årlige rapporter og referat fra
dialogmøtene mellom prodekan forskerutdanning, fakultetets Seksjon for forskningstjenester og den
enkelte forskerskole.
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Del II Erfaringene
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Beskrivelse og kort oppsummering av
forskerskoleaktiviteten
4.1. Forskerskolen ” Psykisk helse”
Kurs/Flaggskipkurs
Det ble etablert to obligatoriske ph.d.- kurs med egne emneledere:
•

HEL-8016 Challengesand opportunities for qualitative methods in clinical researchon mental
health. 5stp. Består av fire delseminar. Ett av disse er definert som flaggskipkurs(”Illne ss,
Experiences and Narratives” med A. Frank). Har hatt flere internasjonale forelesere.
Obligatorisk framøte 80%. Ph.d.- studentene skal legge fram eget arbeid til opposisjon fra
medstudent. Kurset er evaluert positivt av ekstern ekspert som spesielt fremhever
studentenesegne framlegg. Syvstudenter besvarte i 2013 en spørreundersøkelseom kurset,
svareneer i all hovedsakpositive. For eksempelsvarer 57.1 prosent at de var svært fornøyde
med læringsutbyttet .

•

HEL-8017 Quantitative method in clinical health research. 5. stp. Består av fire delseminar.
Obligatorisk frammøte 75 %. Også her skal ph.d.- studentene legge fram eget arbeid til
kommentar fra medstudent. Opplegget har hatt flere gjesteforelesere, men har ikke hatt
sammeinternasjonaleprofil som HEL- 8016.

På alle delsamlingenevar det åpne forelesninger og felles middag med gjesteforelesere og ph.d.kandidater. Dette defineres som et læringsmiljøtiltak.
De to kursene syneså ha eksistert forholdsvis uavhengigav hverandre, det har på en måte vært «to
skoler i skolen». Antall deltakende ph.d.- studenter på kursenehar det i gjennomsnitt vært mellom 4
og 8 deltakere noe som gjorde opplegget sårbart.
Beggekursene er planlagt nedlagt i løpet av 2016. I stedet er det utviklet et nytt tilbud som nå er lyst
ut, HEL8029 ”Vi sual methods in health dialogue” med oppstart 19 september 2016. Kurset har en
internasjonal profil. Man vurderer også å tilby et annet kurs ” Narrative approaches in health
dialogues». Dette har vært gitt to ganger tidligere. Hel 8029 er opprettet som spesialkursunder
forutsetning at det kan videreføresmed interne lærerkrefter uavhengigav forskerskolen.
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Forskerforum
Planlagt som en arena hvor forskere og ph.d.- studenter kunne legge fram pågående forskning og nye
forskningsideer. Interesserte klinikere og ledere ble også invitert. Noen møter ble gjennomført i 2013
uten særlig oppslutning, deretter ingen møter.
Veilederseminar
Man prøvde tidlig å få i gang et eget veilederseminar en gang pr. semester, men uten særlig hell.
Forklaringen er at veilederne ikke oppfatter seg som del av forskerskolen og verken har tid eller lyst til
å delta. Veilederne har ikke vært til stede på seminarer der studentene har hatt framlegg og fått
tilbakemeldinger. Dette har vært et bevisst valg fra forskerskolens side fordi man mener at en slik
tilstedeværelse mer hemmet enn fremmet studentenes læring.

4.2. Forskerskolen Travers (translasjonsmedisin)
Kurs/Flaggskipkurs
•

HEL 8018

Randomiserte studier- 3 dagers kurs. Hjemmeeksamen. Ikke obligatorisk

•

Hel 8020(8019) Analyse av registerdata- 3 dagers kurs. Hjemmeeksamen. Ikke obligatorisk

•

HEL 8022

Proteometikk i klinisk og biomedisinsk forskning, 5stp, skriftlig eksamen

•

HEL 8023

Genomikk i klinisk og biomedisinsk forskning, 5stp, skriftlig eksamen

Det faglige utgangspunktet for disse fire seminarene/kursene er at dette er områder hvor medisinerne
til vanlig ikke har omfattende nok kompetanse.
Internasjonal fagkompetanse har vært trukket inn på de to første kursene. Man har hatt en prof. II som
har hatt mye av undervisning på det ene kurset. På de to sistnevnte kursene startet man ut med interne
fagpersoner. Arbeidet har vært svært ressurskrevende og man ønsket derfor ekstern, faglig avlastning.
Fra forskerskoleledelsen rapporteres det (i 2015) at studentene ønsker statistikk-kollokvier. Dette var
under planlegging h-2015, men var ikke gjennomført i mars 2016. De signaliserte også at behovet for
praktisk hjelp i perioder var viktigere enn obligatoriske tiltak. Studentene som har gjennomført kursene
har gitt dem god vurdering.
Læringsmiljøtiltak
•

Heldagseminar i Forskningsparken 2014, vurderes som vellykket, men er ikke fulgt opp seinere.

•

Forskerskoleleder rapporterer at det har vært vanskelig å få ph.d.- studenter til å legge fram
egne arbeid. Mangel på tid har vært hovedbegrunnelsen. Studentene har ikke ønsket så mange
aktiviteter ut over kursene.

•

Blogg. Forskerskolen har manglet felles, sosiale møtepunkter for studentene, noe som hadde
vært ønskelig all den tid de er svært spredt i tema og forskergrupper. Bloggen var et forsøk på
å bøte på dette.
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Veilederne
•

Eget seminar Systematisk Review (2-dagers kurs), gjennomført 2014 og 2015 med ekstern
fagansvarlig.

For Travers har hovedutfordringen vært studentenes mangel på tid kombinert med at de har vært
geografisk spredt og at det har vært stor tematisk spredning i deltakernes arbeider. Forskerskoleleder
har foreslått skolen lagt ned etter 2016, men at kursene bør bestå som vanlige ph.d.- kurs.

4.3. Forskerskolen III (Infection, inflammation, and immunity)
Kurs/Flaggskipkurs
•

MBI 8001 Molecular and Clinical Aspects of Infection, Inflammation and Immunity. 10 stp.
Obligatorisk. Studentene skal skrive, og få vurdert et essay i form av en forskningssøknad. Skal
i tillegg ha en muntlig presentasjon av et på forhånd definert faglig arbeid med tilbakemelding
fra medstudent/veileder.

•

MBI 8002 Research Seminar Series in Infection, Inflammation and Immunity. 4 stp. Ukentlige
møter med studentfremlegg og gjesteforelesere. Har gått over seks og fem semester. Er
obligatorisk, 70 % frammøte. Krever tre muntlige framlegg, enten basert på egen forskning
eller andre tema og med tilbakemelding fra medstudent/ veileder. Kurset har blitt eksternt og
positivt vurdert med konstruktive forslag til videreutvikling. Dette kurset er en videreføring
fra opplegg iverksatt i 2009.

Har sammen med UiO, UiB, NTNU og NMBU blitt en nasjonal forskerskole fra 2015 hvor UiT/Helsefak
«går inn» med MBI 8001. UiO står som søker og ansvarlig. Dagens forskerskoleleder for III blir
«codirector». En mindre studentvurdering av kurset var svært positiv, med noen innspill til justeringer.
Læringsmiljø
•

Årlig forskersamling utenfor Tromsø, gjennomført i 2014 (på Hurtigruta) med svært god
respons.

•

Dagsseminar om søknadsskriving – tilbys annet hvert år

•

Veilederne deltar på MBI 8001 og 8002, noe i fagdelen, primært ved evaluering av
studentpresentasjoner.

Nettverk
•

Har lyst ut reisemidler siden 2012, søknadsbehandlingen skjer fortløpende

•

Samarbeider med NDPIA i Sverige. Det er en nasjonal forskerskole som ledes fra Umeå
Universitet.
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4.4. Forskerskolen MCCR (molekylær og klinisk kreftforskning)
Kurs/Flaggskipkurs
•

BIO 8302 Molecular and Clinical Aspects of cancer del I. 10 stp. Arbeidskravene er 2
presentasjoner med bakgrunn i artikler samt ett essay.

•

BIO 8303 Molecular and Clinical Aspects of Cancer del II. 10 stp. Arbeidskravene er tre foredrag
med utgangspunkt i vitenskapelige artikler. Alle foredragene må godkjennes.

Begge tilbudene var godt innarbeidet som «ordinære ph.d.- kurs» før man fikk forskerskolestatus. Var
tidligere finansiert av NFR-midler.
Studentene rapporterer om noe «tøffe» arbeidskrav, men sier samtidig at kravene har bidratt til godt
læringsutbytte.
Forskerskolen har tilknyttet en prof.II - stilling (E. Stainbridge). Vedkommende har både bidratt i
undervisningen og til evaluering og revisjon av kursene.
Det legges stor vekt på den betydning kursene har hatt som arena for utvikling av fagfeltet og som
forskernettverk også utover ph.d.- studentene. Slik forskerskoleledelsen vurderer det har kursene
utviklet seg til å bli en viktig faglig møteplass som både profilerer fagmiljø og UiT som nasjonalt og
internasjonalt ledende innen fagområdet.
Læringsmiljøtiltak
•

Åpen dag, etter hvert i samarbeid med Biostruct, noe uklart hva som konkret ble gjort.

•

Seminarserie. Denne styres av ph.d.- studentene og de bestemmer selv om de vil ha inn
forelesere i tillegg til framleggene. Klinikerne har vært litt vanskelig å få med på dette, bl.a.
knyttet til tid. Forskerskoleledelsen mener at seminarrekka har fungert etter hensikten og at
den har bidratt til å skape et bredere miljø og lavere terskel for at studentene kan arbeide på
tvers av forskergruppene.

Veilederne
•

Mentorordning for ferske veiledere, noe uklart hvordan dette har fungert

•

Varierende erfaring med veilederoppmøte på seminarserien

Nettverk/fagutvikling
•

Når hovedkursene holdes arrangerer man samtidig en rekke kortere seminar som er åpen for
alle. Man har hatt opp til 40/50 deltakere på disse. MCCR beskrives like mye «staff
development» som «ph.d.-skole». Man vurderer dette som et “ubetalelig faglig nettverk”.
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Rekruttering til forskerskolene
Tabell 6 viser en oversikt over antall registrerte ph.d.- studenter ved de fire forskerskolenefordelt på
kjønn.27
Tabell6. Antall og andelph.d.- studenterved de fire lokaleforskerskolenefordelt på kjønn.28
Menn

Kvinner

Total

III

7 (39%)

11 (61%)

18

MCCR

12 (50%)

12 (50%)

24

Psykiskhelse

12 (28%)

31 (72%)

43

Travers

21 (53%)

19 (49%)

40

Total

52 (42%)

72 (58%)

125

Traversog Psykiskhelseer de to største forskerskolene,sistnevntemed over 40 deltakere. Samletsett
er det en overvekt av kvinner. Bare på Traverser menn i flertall.
I tillegg til de ph.d.- studentene som er registeret ved UiT er det også andre som følger oppleggene.
Traversrapporterte for eksempeli 2014 at det i tillegg til de UiT-registrerte ph.d.- studentene var ca.
20 andre som fulgte opplegget uten å være formelt tatt opp på forskerskolen.Disseer primært UNNansatte og forskerlinjestudenter. Det samme er tilfelle for M CCRhvor flere eksterne ph.d.- studenter
var deltakere. I følge forskerskoleledelsenvar den eksterne deltakelsen helt avgjørendefor at man
kunne holde kontinuiteten i opplegget.Uten disseville delkursenevært tilbudt langt sjeldnere.Tabell
7 viser hvor mangeslike studenter M CCRhar hatt fra 2009:
Tabell7. Oversiktover antall ikke-registrertestudentersom har fulgt MCCR
-kursene
År
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

27

BIO8302
14
13
8
14
8
14
7

BIO8303
18
9
10
8
12
6
3
4

Basertpå tall fra Helsefak.

28

Det har ikke vært helt enkelt å få klarhet i det korrekte antall PhD-studenterpå de ulike forskerskolene.Det er for eksempel
fremkommet til dels store avvik mellom antall som oppgisfra enkelte av forskerskoleneog det som er registrert i FS.For en
av forskerskoleneble dette påtalt i dialogmøte.Evalueringsgruppen
har lagt tallene fra Seksjon for forskningstjenestertil
grunn for samtligeforskerskoler
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Forskningsledelsen mener de eksterne deltakerne har vært med på å løfte kvaliteten på hele
opplegget. De har dessuten vært helt nødvendige for at kursene kunne gis hvert år.
III rapporterer om at det i tillegg til de «innrullerte» ph.d.- studentene har vært en god del andre som
har fulgt hele eller deler av de to kursene; forskerlinjestudenter, post.doc-er, veiledere og andre
ansatte ved UNN eller HF. Forskerskoleleder sier at det totalt sett er flere «ikke-innrullerte» enn
«innrullerte» som møter. Det har på enkelte seminar vært rundt 65 deltakere.
Tabell 8 viser gir en oversikt over rekrutteringen til de lokale forskerskolen etter ph.d.- studentenes
oppstartsår.
Tabell 8. Rekruttering til forskerskolene etter ph.d.- studentenes oppstartsår for perioden 2011-2016 (antall)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

III

0

0

1

2

4

7

1

3

18

MCCR

0

0

0

6

5

5

7

1

24

Psykisk helse

1

0

4

5

11

11

7

4

43

Travers

0

2

5

1

10

11

9

2

40

Total

1

2

10

14

30

34

24

10

125

13 av ph.d.- studentene startet opp før forskerskolene var etablert. Hoveddelen startet opp i perioden
203-2015. Etter 2014 har det vært en klar nedgang. Dette kan skyldes at forskerskolene har ”tatt ut”
det største behovet for skolering inne sine tema, det kan skyldes at rekrutteringen av nye ph.dstudenter er større til helt andre fagområder og det kan skyldes at studentene orienterer seg mer for
å finne relevante forskerskoler.
Som vist til kap. 2 har UHR angitt som norm at forskerskolene minimum bør ha et opptak på 5
kandidater pr. år for å kunne skap det utviklings- og læringsmiljø som er ønskelig. Dette har II bare klart
ett år, MCCR har klart det fire år, Psykisk helse fire år og Travers fire år.29
På spørsmål om flere av ph.d.- studentene burde inngått i forskerskolene er forskerskoleledelsen
usikre og antyder at de muligens har klart å fange opp de fleste som naturlig føler tilhørighet til deres
forskerskoler. Det er for øvrig uklart i hvilken grad ph.d.- studentenes valg av forskerskoler baserer seg
på ”pisk” eller ”gulrot”. Søkte man forskerskolene fordi opplegget fremstod som aktuelt og relevant,
eller var valgene mer preget av det obligatoriske kravet om forskerskoledeltakelse som kom i mai
2013? Muligens har fakultetets krav om slik deltakelse gjort at antallet er noe større enn det ellers ville
ha vært, noe økningen fra 2012 til 2013 antyder.

29

Gitt at studentene ble tatt på forskerskolene samme år som de startet opp som ph.d.’er.
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Tabell 9. Antall ph.d.-avtaler ved Helsefak 2012-201530
2012

2013

2014

2015

ph.d.-avtaler

245

310

297

347

Andel-ph.d.-avtaler egenfinansiert

39%

43%

46%

47%

60

70

92

76

43%

41%

47%

59%

Nye avtaler
Andel nye avtaler egenfinansiert

Tabell 9 presenterer en oversikt over antall ph.d.- avtaler ved fakultet i perioden 2012-2016. Her
fremgår det at Helsefak for perioden 2012-2015 inngikk 298 nye ph.d.- avtaler. Grovt sett antar vi at
om lag 1/3 av de nye ph.d.- studentene for denne perioden tilhører de fire forskerskolene. 31
Tabell 9 viser også at andelen egenfinansierte ph.d.- stillinger har økt noe i løpet av perioden 2012 (39
%) til 2015 (59 %). I gjennomsnitt for perioden er 44 prosent av stillingene egenfinansiert. Det
innebærer at forskergrupper og enkeltforskere gjennom sine prosjekter har bidratt til finansiering av
over halvparten av de nye ph.d.- stillingene i perioden. I hvor stor grad dette omfatter de
forskningsgruppen som står bak forskerskolene, har vi ikke grunnlag for å si noe om. Uansett synes
det ikke riktig å tillegge forskerskolene æren for forskergruppenes bidrag til eksternt finansierte
prosjekt siden forskergruppene hatt en svært perifer rolle i forskerskolenes virksomhet.
Forskningsskolelederne er dessuten helt klare på at de lokale forskerskolen i seg selv ikke har vært et
bidrag til å øke interessen for og søkningen til forskerskolene. Det er helt andre forhold potensielle
søkere ser på før de bestemmer seg, for eksempel forskergruppenes arbeid og publiseringsraten i disse
gruppene.

5.1. Konklusjoner
Når det gjelder deltakelse på forskerskoler var fakultetets ambisjon følgende:
•

75% av alle ph.d.- studentene ved Helsefak skal tilhøre en av fakultetets forskerskoler.

Selv om det har vist seg vanskelig å få entydige tall på dette, vil evalueringsgruppen konkludere med
følgende:
•

De fire lokale forskerskolene har, sammen med vedtaket om at alle ph.d.- studenter skal tilhøre
en forskerskole, bidratt til at en større andel av ph.d.- studentene enn tidligere inngår i en
forskerskole. Selv om man inkluderer ph.d.- studentene ved EPINOR er man allikevel et stykke
unna målet om at 75 prosent skal tilhøre fakultetets forskerskoler.

30

Tall fra Helsefak
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Når det gjelder forskerskolene, og forskerskolemiljøenes bidrag til å øke antall ph.d.-stillinger og
rekrutteringen til disse var fakultetets ambisjon at:
•

Forskerskolene skal bidra til en betydelig økning av det totale antallet ph.d.- studenter ved
fakultetet. Forskerskolemiljøene må lykkes på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer i
å skaffe eksterne finansieringskilder slik at de kan øke rekrutteringen av ph.d.- studentene.

Evalueringsgruppens konklusjon er følgende:
•

Fakultetet har hatt en jevn og god utvikling når det gjelder antall ph.d.-avtaler for perioden
2012-2015. Utviklingen i løpet av perioden tilsier at andelen egenfinansierte stillinger er
økende. Forskerskolene som sådan synes å ha spilt en perifer rolle i arbeidet med søknader eller
klargjøring av problemstillinger til søknader. Forskerskolene synes heller ikke å ha hatt noen
betydning for søkning og rekruttering til ph.d.-stillingene.
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Gjennomstrømming
6.1. Faktorer som fremmer og hemmer ph.d. -progresjonen
Somvist til i kap. 2 har økt gjennomstrømmingvært det kanskjeviktigste målet fakultetet satte segfor
de lokale forskerskolene. For å kunne gi et godt svar på dette burde denne evalueringen først vært
gjennomført om ett til to år. Vi har allikevel til nærmet oss denne problemstillingen ved å be
forskerskoleledelsenog studentene si noe om dette.
Forskerskoleledelsene
er «samstemtusikre» på hvilken betydning forskerskolenehar for progresjonen
i avhandlingsarbeidet. De er også samstemte i at deres vurderinger bare er å betrakte som
«høyttenkning». Av faktorer de mener har særlig innflytelse på progresjonennevnes:
-

Egeninnsats,motivasjon

-

Det at man inngår i forskergrupper og har klart definerte problemstillinger

-

Veiledningen

-

Livssituasjon

-

Rammevilkårene(for eksempelat man i større grad «tvinges» til å fullføre på ordinær tid siden
det blir stadig vanskeligereå få forlenget stipendiatperioden)

Når det gjelder studentene ba vi dem angi i hvilken fase av ph.d.-løpet de befant seg , vi ba dem
vurdere egen progresjon i forhold til plan og frafall og vi ba dem vurdere forutsetninger og hindringer
for vellykket gjennomføring. Sistnevnteomfattet et lukket og to åpne spørsmål.
På det lukkede spørsmålet ba vi studentene rangere hvilke miljøer og tiltak de anså som mest
betydningsfulle for sitt arbeid. Av svarenefremkommer det at de aller fleste enten var i ferd med å
samle inn data (25 respondenter) eller i gang med skrivearbeidet (21 respondenter). Bare to hadde
levert avhandlingenog 5 var fremdelesi planleggingsfasen.Figur3 viser studentenesvurdering av egen
progresjon.32.

32

På spørsmålom hvordan de vurderte sin egen progresjonsvarte de følgendepå spørsmålet«On a scalefrom 1 to 5, how
would you rate your current PhDwork progression(1=I am behindschedule,5= I am aheadof schedule)».Svareneer illustrert
i figur 3
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26.8%

25.0%

10.7%

7.1%

5.4%

5

I don't know

0%
1

2

3

4

Figur 3. Vurdering av progresjonen i ph.d.- arbeidet (1= jeg ligger etter planen,5=jeg ligger foran planen) (andel)

Grovt sett deler studentene seg i tre nesten like store grupper, 35 prosent ligger etter (10 prosent til
dels langt etter), 27 prosent er i rute og 32 prosent er foran skjema. Resten er usikre. På spørsmålet
om de noen gang hadde tenkt på å avbryte 21 prosent (12 respondenter) bekreftende. Selv om svarene
gir lite grunnlag for å si noe om endelig progresjon, viser en serie t-tester at gruppen som svarte at de
har tenkt på å avbryte skiller seg fra de som ikke har tenkt på å avbryte. Blant annet vurderte de sin
egen progresjon som dårligere og de ga lavere vurderinger på spørsmål relatert til det interne
psykososiale læringsmiljøet i forskerskolen. Tabell 10 viser en oversikt over forskjellene mellom disse
to gruppene.
Tabell 10. Forskjell i gjennomsnittsskårer mellom studenter som har tenkt/ikke tenkt på å avbryte (ttest)
Spørsmål

Avbryte M(SD)

Ikke avbryte M(SD)

t(54)

Progresjon i ph.d.-arbeidet

2.18 (.87)

3.12 (.1.13)

-2.55*

Organisering og administrasjon

3.23(1.14)

4.02(.75)

-2.87**

Internt psykososialt læringsmiljø

1.78 (.80)

2.44(.88)

-2.36*

* p < .05, ** p < .01

I tillegg spurte vi studentene om hvordan de vurderer følgende faktorers betydning for deres ph.d.arbeid i rangert rekkefølge der 1 var viktigst og 7 var minst viktig/uviktig (se figur 4).
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My supervisor
Other researchers within my field
Other research communities (e.g. research group)
Other PhD students
My department/institute
The PhD School
My faculty
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Average

Figur 4. Rangering av faktorer med særlig innflytelse på respondentenes ph.d.- arbeid (median)

Den absolutt viktigste faktoren er egen veileder. De tre neste faktorene, andre forskere, medstudenter
og forskergruppe, skårer om lag like høyt. Forskerskolene tillegges nesten like liten betydning som
fakultetet.
Det er langt på vei det den samme prioriteringen vi får når ph.d.- studentene svarer på de åpne
spørsmålene om hva som primært hemmer og fremmer progresjonen i deres arbeid (se tabell 10 og
11). Her ba vi studentene om å liste opp, i synkende rekkefølge, tre faktorer for hver kategori (hemmer,
fremmer). I tillegg til de faktorene som er angitt i figur 4 tillegges personlige egenskaper som
motivasjon, egeninnsats og faglig interesse stor betydning (”that I believe in myself and that the
supervisor believes in me”). Her er de på linje med forskerskoleledernes vurderinger. Forskerskolene
nevnes eksplisitt bare én gang i svarene (MCCR), ellers vises det til ph.d.- kurs generelt. Rangeringen
av de mest fremtredende faktorene er angitt i tabell 11.
Tabell 11. Rangering av de tre forholdene ph.d.- studentene mener primært stimulerer deres arbeid (antall)
1.rangering

2.rangering

3.rangering

Totalt

Veileder

41

10

0

51

Personlige egenskaper

15

14

33

62

Forskergrupper/kolleger

7

28

3

38

ph.d.- kurs/forskerskole

3

10

6

19

Når det gjelder forhold som hindrer framdriften er bildet noe mer nyansert, slik det fremkommer av
tabell 12. Også her nevnes ph.d.- kursene og forskerskolen, om enn i beskjeden grad. Manglende
veiledning/adm.teknisk støtte handler primært om veilederne, men det er også noen som trekker frem
manglende samarbeid med teknisk–administrativt personale (“the lack of morale of UiT technicians”),
mangel på assistanse ved innsamling av data (”It has been difficult to impose additional work
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assosiated with my research study on the clinical staff in our cooperating health institutions because
of their already busy days”) eller kø på laben.
Når det gjelder avhandlingsarbeidet er det gjennomgående problemer knyttet til innsamling og
bearbeiding av data som nevnes. Det omfatter alt fra at man selv har måttet transkribere til skuffelsen
over at datamaterialet ikke ga forventede resultat eller at datamengden ble uforholdsmessig stor og
kompleks (”Negative/unexpected results, when a lot of work results in nothing”). Det kan med andre
ord se ut som det akkurat i denne fasen er særlig behov for veiledning og oppfølging.
Tabell 12. Rangering av de tre forholdene ph.d.- studentene mener primært forsinker/hindrer arbeidet (antall)
1.rangering

2.rangering

3.rangering

Totalt

Manglende veil./adm-tek støtte

4

9

8

21

Avhandlingsarbeidet

10

9

1

20

Personlige egenskaper

5

7

7

19

Andre arbeidsoppgaver/eget arbeid

10

5

3

18

Økonomi

6

2

3

13

Manglende fagmiljø

3

3

3

9

Sykdom

4

1

2

7

Annet

2

2

2

6

ph.d.-opplegget

1

3

1

4

Når det gjelder personlige egenskaper handler det primært om prokrastinering (”sometimes I
procrastinate too much J”, ”my need for leisure - i.e. reading a novel now and then, watching movies”)
og manglende evne til å planlegge og strukturerer sitt arbeid. Dette er ofte to sider av samme sak.
Forhold som kan relateres til personlige egenskaper rangerer for øvrig høyest på listen over hindringer
blant de studentene har vært inne på tanken om å slutte. Forholdsvis mange peker også på problemet
med at man blir tillagt andre arbeidsoppgaver ved instituttet/forskergruppa eller at det er vanskelig å
forene ph.d.- arbeidet med annet arbeid (primært ved UNN).

6.2. Gjennomstrømming- så langt
Siden det er for tidlig å komme med klare konklusjoner på om forskerskolenes bidrag til
gjennomstrømming, har vi tatt utgangspunkt i noen forhold som direkte og indirekte antyder noe om
dette.
Det bildet vi får av ph.d.- studentenes progresjon, samlet sett, er at de er litt på etterskudd (mean 2.92,
Sd 1.13). 35 prosent av respondentene oppgir at de ligger etter planen og en fjerdedel sier at at de har
vært inne på tanken om å slutte. Dette indikerer at forskerskolene ikke i særlig grad har bidratt til en
markert, positiv endring i studentenes framdrift. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er
mulig å si noe om endelig fullføringsprosent basert på disse resultatene.
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Det fremkommer også at studentene ikke tilskriver forskerskolene, eller de obligatoriske ph.d.kursene for den saks skyld, særlig betydning for deres progresjon. Det er helt andre forhold man peker
på som støtter eller forsinker arbeidet. Det gjelder først og fremst veilederne, personlige egenskaper,
fagmiljø, og de daglige rammer (pliktarbeid/økonomi o.a) for ph.d.- arbeidet.
Et godt stykke på vei får ph.d.- studentene støtte fra forskerskoleledelsen og instituttlederne. Selv om
begge disse ledergruppene er positive til forskerskolekonseptet, er de noe tvilende til betydning for
progresjon og gjennomstrømming. Forskerskoleledelsen peker i den sammenheng på en del andre
faktor som de mener kanskje har like stor eller større effekt. Hos instituttlederne er tvilen mer knyttet
til måten dagens forskerskoler er lagt opp enn til forskerskoler generelt. Bl.a. er noen inne på at
nasjonale forskerskoler kan være en bedre løsning.
De erfaringer og vurderinger som er kommet fram gjennom evalueringen når det gjelder
gjennomstrømming, er bekreftet i andre norske undersøkelser. I sin kartlegging av norske stipendater
som er medlemmer av Forskerforbundet (n=942) fremkommer det at 35 prosent av de spurte er uenige
i at deltakelse på en forskerskole ville føre til at de vil gjennomføre doktorgraden på normert tid. 20
prosent svarte positivt på dette.33
I samme kartlegging spurte man de studentene som oppga at de ville bruke lengre tid enn normert på
sitt arbeid, hva årsakene til dette var. Det ble her brukt predefinerte kategorier og disse ligger nært
opp vår oppsummering av studentenes åpne svar (jf. over). Samlet sett viser svarene følgende:
•

Avhandlingsarbeidet tar/tok lengre tid enn forutsatt

59 prosent

•

Forskningsprosjektet måtte omdefineres/endres betydelig underveis

39 prosent

•

Problemer med veiledning

36 prosent

•

Manglende disiplin/rutiner/ motivasjon

32 prosent

•

Problemer med tilgang til empirisk materiale, utstyr og lignende

23 prosent

•

For stor arbeidsbyrde knyttet til pliktarbeid

20 prosent

•

Måtte kombinere avhandlingsarbeidet med annet arbeid

18 prosent

Av samme kartlegging fremgår det at kvinner i langt større grad enn menn oppgir problemer med
veileder, menn oppgir i større grad problemer knytte til manglende disiplin, omdefinering av
forskningsprosjektet og problemer med tilgang på empirisk materiale, utstyr etc. De som jobbet alene
oppgir i større grad problemer på de fleste faktorene enn de som jobbet i grupper. Forskjellen var
særlig stor når det gjaldt problemer med veiledning, manglende disiplin og at opplæringsdelen tok

Thune, T. & Bruen Olsen,T.2009: Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger, s.25-26. Nifu/Step. Rapport 38/2009.
Oslo

33
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lengre tid enn forutsatt. De som arbeidet i grupper oppga imidlertid i høyere grad enn de som jobbet
alene at avhandlingsarbeidet tok lengre tid enn forutsatt. Når svarene analyseres etter fagområde viste
det seg at studentene innen medisin at de har særlige problemer med at forskningsprosjektet måtte
omdefineres underveis, mens forholdsvis få opplevde store problem til at opplæringsdelen tok lengre
tid en planlagt eller sykdom. 34

34

Thuen og Bruen Olsen,, tabell V 46-49. Vedlegg
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Læringsmiljø og læringsutbytte
I dette kapitlet settes søkelysetpå forskerskolenesom læringsmiljø og læringsarena,det vil si noe av
det som skal gjøre forskerskolenetil noe mer enn et ”vanlig ph.d.- kurs”. Vi har her valgt å tredele
kapitlet; forskerskolen som læringsmiljø, forskerskolen som arena for utvikling av relevante
(meta)ferdigheter og studentens vurdering av forholdet mellom innsats og utbytte når det gjelder de
viktigste tiltakene som ble iverksatt.

7.1. Forskerskolene som læringsmilj ø
Somdet fremgår av kapittel 1 og 2 har det vært lagt stor vekt på f orskerskolenesom læringsmiljø. Man
ser for seg et lærende fellesskapsom gjennom kontinuitet og regelmessighetutvikler et miljø preget
av inkludering, tillit og støtte. Dette skal bidra til faglige og sosiale utvikling og til et miljø som den
enkelte identifiserer segmed og gjør segnytte av både under og etter ph.d. –perioden.
De «stabile aktørene» på kursene og seminarene har vært ph.d.- studentene, andre ”uregistrerte”
studenter, emnelederne og til dels forskerskolelederne.Det er da også disse som må sies å utgjøre
selvekjernen i læringsmiljøet.Veiledernehar, slik det framgår av 4.2 mer inngått i «gjesterollen» enn
som fullverdige deltakere. Forsøkene på å etablere egne arenaer for veilederne lykkes ikke i særlig
grad. Det synesogså som forskergruppenehar spilt en perifer rolle, selv om enkeltpersoner fra disse
både har fulgt noen av kurseneog gitt innspill om mulige bidragsytere.
Som det framgår av beskrivelseneav forskerskolene i kap. 4.2 kan det være hensiktsmessigå skille
mellom implisitte og eksplisitte læringsmiljøtiltak. Med implisitte tiltak menes her at tiltak med et
annet hovedformål også kan bidra til utvikling av læringsmiljø. F.eks. vil det å møtes til felles
forelesninger også innebære at man over tid også utvikler sine sosiale relasjoner i studentgruppen.
Med eksplisitte tiltak menes at man bevisst,og helt konkret, legger til rette for læringsmiljøutvikling.
Det kan for eksempel handle om at hvordan man under fagkursene setter sammen samtale- og
diskusjonsgrupper, eller at man setter i verk egne tiltak for å styrke det sosialemiljøet.
Når det gjelder sistnevnte har de fire for skerskolene iverksatt enkle tiltak som middag etter
seminarene(med forelesere, ph.d.- studenter og andre) og enkelte fellestiltak som for eksempelIII’s
hurtigrutetur og MCCRsÅpen dag (delvis i samarbeidmed Biotec). Med unntak for kostnadskrevende
tiltak som for eksempelutenbys reiser og opphold for hele ph.d.- gruppa ,er dette noe som lett lar seg
integrere i vanlige ph.d.- kurs og som nok også er vanlig i flere av dem. I noen tilfeller har slike tiltak
blitt noe nedprioritert til fordel for selve det faglige opplegget, for eksempel ved at man økonomisk
har brukt hoveddelen på eksterne forelesere. Uansett mener forskerskolelederneat slike spesifikke
sosialetiltak blitt godt mottatt av studentene, selv om oppslutningenom dem har variert en del.
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For øvrig peker forskerskolelederne på det positive i at ph.d.- studenter fra ulike forskergrupper og
ulike institutt får en felles møteplass, og i hvert fall fra en av forskerskolene pekes det på at tersklene
for ph.d.- studentene til å ta kontakt med hverandre over gruppe og institutt er bygd ned som et
resultat av forskerskolen.
Med utgangspunkt i åtte spørsmål formulert som påstander der svarene ble angitt på en skala fra 1-5
(1 = svært uenig, 5 = svært enig), ba vi studentenes vurdere sin opplevelse av fellesskap, samarbeid og
faglig/sosial støtte. I tillegg ønsket vi å få et bilde av i hvilken grad studentene oppfattet forskerskolen
som sitt primære fellesskap, eller om de heller relaterte seg til andre miljøer, f.eks. forskergrupper og
institutt. Vi inkluderte derfor spørsmål som gikk spesifikt på dette. En nærmere analyse av svarene
viste at to faktorer kunne trekkes ut; læringsmiljøet ved forskerskolene (spørsmål 1-8) og
læringsmiljøet utenfor forskerskolen (spørsmål 9-11). Begge faktorene hadde sterke ladninger(se
vedlegg b) 35
I tabell 13 er ph.d.- studentenes vurderinger av sitt indre og ytre læringsmiljø presentert. Den
femdelte skalaen er her gjort tredelt. Tabellens ”nei-kategori” omfatter spørreskjemaets verdi 1 og 2,
”delvis-kategorien” tilsvarer spørreskjemaets verdi 3 og ”ja-kategorien” omfatter skjemaets verdier 4
og 5.
Tabell 13. Ph.d.- studentenes vurdering av sitt interne og eksterne læringsmiljø (andel) (N=56)
Nei

Delvis

Ja

40.8

33.3

25.9

2. Students in the PhD-school have a lot of contact with each other

72.8

23.6

3.6

3. The PhD School has provided me with a social network that will last after

75.5

17.0

7.2

79.2

12.7

9.1

5. I feel I can discuss my research with senior researchers in the PhD School

38.1

21.8

40

6. The PhD School gives me opportunities to become involved in the wider

49.1

20

30.9

68

11.3

20.8

1.There is a sense of collegiality among the ph.d.-students in the PhDschool

I finish my PhD
4. The PhD School is of higher social importance than other communities
(e.g. my research group, local department or other)

research community, beyond my department or institution
7.I am part of a supportive community in the PhD School

De 11 spørsmålene utgjorde en helhetlig skala med formål å måle faktorer relatert til kultur og læringsmiljø.
Sammensetning og reliabilitet for skalaen ble analysert. I disse analysene ble kodingen reversert på variabel 9, 10 og 11.
Principal component analysis (PCA) ble utført på 11 variabler. Korrelasjonsmatrisen viste flere korrelasjoner over .3 for alle
variablene. Kaiser-Meyer-Oklin verdien var .791, og oversteg den kritiske verdien på .6. Bartlett’s Test of Sphericity var
statistisk signifikant p<.001.
35

Inspeksjon av screeplot og eigenvalue indikerte at to faktorer kunne trekkes ut. En ny analyse med to-faktor-løsning ble kjørt.
Varimax- rotasjon (ortogonal rotasjon) ble brukt for å gjøre tolkningen lettere. To-faktor-løsningen forklarte totalt 67.33 % av
variansen, hvor faktor 1 forklarte 53.35 % av variansen og faktor 2 forklarte 13.99 % (etter rotasjon).
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8.The research climate in the PhD School stimulates my work

45.5

27.3

27.3

9. Other research communities (e.g. research groups) are more important

14.3

26.8

58.9

10. Most of my networking happens outside the PhD-School

3.6

19.6

76.8

11. When I need support with issues relating to my research I will primarily

7.1

5.4

87.5

to me as a social network than the PhD School

turn to people outside the PhD School (e.g. members of my research group,
department or other)

Analysert ut fra sentraltendensen viste det seg at den totale gjennomsnittsskåren for vår
læringsmiljøskala var lav, 2.17 (SD = .78) (se vedlegg a), altså vurderer ikke ph.d.- studentene sitt
interne læringsmiljø som særlig betydningsfullt. For fire av de åtte påstandene knyttet til det interne
læringsmiljøet gir mer enn 2/3 av studentene under middels vurdering. De har forholdsvis liten kontakt
med hverandre, det er ikke i særlig grad etablert et nettverk som vil «overleve» forskerskoleperioden
og svært mange opplever heller ikke forskerskolene som et støttende miljø selv om en del opplever en
viss grad av kollegialitet. Derimot oppleves ph.d.- studentenes eksterne nettverk og læringsmiljø
påstand (9, 10 og 11) langt viktigere. Svarene bekrefter det som tidligere er kommet frem om hvem
ph.d.- studentene vurderer som sine viktigste faglige støttespillere (jf. kap. 5).
Bare på ett punkt vurderer ph.d.- studentene forskerskolene overveiende positivt, nemlig at de kan
diskutere sin forskning med andre forskere.
En variansanalyse viser at ph.d.- studentene ved alle de fire forskerskolene er samstemte i sin
vektlegging av det eksterne læringsmiljøet F(3,52) = 2.51, p > .05. For vurderingen av det interne
læringsmiljøet finner vi at ph.d.- studentene ved III er signifikant mer positive enn de andre F(3,52) =
11.98, p < .001, ƞ2= .26.Det er da også studentene ved denne forskerskolen som er mest fornøyd med
sitt læringsmiljø. Dette er illustrert i figur 5.
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Læringsmiljø - total

Læringsmiljø – intern

Læringsmiljø – ekstern

Figur 5. Ph.d.- studentenes vurderinger av intern tog eksternt læringsmiljø (gjennomsnitt)

Oppsummering
I argumentasjonene både nasjonalt og lokalt legges det stor vekt på forskerskolenes betydning som
læringsmiljø. Ut fra studentenes vurdering har forskerskolene bare i begrenset grad klart å utvikle slike
miljø. Samtidig fremkommer det at de tillegger det vi har kalt det eksterne læringsmiljøet langt større
betydning. Det er i seg selv ikke noe problem at andre aktører og miljø har større betydning enn
forskerskolene. Det gir imidlertid grunn til ettertanke at studentenes vurdering av de to
læringsmiljøene er så forskjellige som det kommer til uttrykk her. Det må, med et visst unntak for III
være et tankekors for forskerskolene at deres eget læringsmiljøet slik vi her har operasjonaliserte det,
ikke vurderes høyere.

7.2. Forskerskolen som arena for utvikling av ferdigheter
Til forskerkvalifiseringen hører også utvikling av generelle og spesifikke ferdigheter. Disse kan enten
utvikles som en naturlig og integrert del av kurs eller forskerarbeidet, eller de kan gjøres til mer
eksplisitte tema. Et eksempel på førstnevnte er at studentene lærer seg å lese fagtekster og formidle
dette til andre som en del av flaggskipkursene. Et

eksempel på det andre er at det arrangeres egne

kurs som gir innføring i akademisk skriving.
Ser vi på ph.d.-utdanningene i Norge under ett er det nok den integrerte tenkning som dominerer,
nemlig at de ferdigheter som kreves oppøves gjennom det faglige arbeidet. Samtidig er det muligens
en viss tendens til at man mer eksplisitt, og gjennom egne kurs og seminar, tar opp en del spesifikke
tema. Akademisk skriving er et godt eksempel på dette. I den grad en forskerskole skal ha en noe annen
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profil enn vanlige ph.d.- kurs kan det å avsette noe større plass til denne type «ferdighetstemaer»,
være en vei å gå. Forutsetningen er imidlertid at slike opplegg oppleves som nyttige, dvs. er nært
knyttet til ph.d.- studentens hverdag og utfordringer.
Thune mfl. peker på at det å vie slike ferdigheter større og mer eksplisitt betydning er viktig for å sikre
at forskerutdanningen har høy relevans for ulike sektorer.36 Ludvigsen og Ulfsnes mener at dette ikke
er noen ny påpekning, men at det har fått større aktualitet på grunn av det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket for utdanning og fordi flere kandidater enn før bruker sin
doktorgradskompetanse utenfor universitets- og høgskolesektoren. 37
Det finnes en rekke angivelser hva dette skal omfatte, vi har her valgt å vise to eksempler. Begge viser
bredden av slik ferdigheter. Det første eksemplet er hentet fra Cryers bok «The Research Student’s
Guide to Success». Her belyses en rekke tema som i hovedsak følger progresjonen i en ph.d.kvalifiseringsforløp (tabell 14):38
Tabell 14. Oversikt over tema fra “The Research Student’s Guide to Success”
1.Exploring the
routes, possibilities
and funding
6.Reading round
the subject:working
procedures

2. Making an
application

3.Producing the
research proposal

4.Settling in and
taking stock

5.Interacting with
supervisors

7.Reading around
the subject:
evaluating quality

8. Handling ethical
issues

10.Managing your
skills development

11.Planning out
your work

12. Getting into a
productive routine

16. Coming to
terms with
originality in
research

17.Keep going
while when you
feel like giving up

13. Cooperating
with others for
mutual support
19.Job seeking

9.Managing
influences of
personal
circumstances
14. Producing
progress report
20. Producing the
thesis

15. Giving
presentations of
your work
21.Handling the
oral/viva/thesis
defence

Det andre eksemplet er hentet fra ”Joint Statement of the Research Councils/AHRC’s Skills Training
Requirements for Research Students”.39 Denne oversikten (gjengitt i tabell 15) danner etter
evalueringsgruppens mening, en godt utgangspunkt for å tenkning og planlegging av forskerskoler.

36

Thune mfl. 2012

37

Ludvigsen og Ulfsnes.2013

38

Cryer.P. 2006. The Research Student’s Guide to Success. Open University Press.

39

http://www.leeds.ac.uk/rsa/assets/pdfs/research,traininganddevelopment/students/JointSkillsStatementJSS.pdf
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Tabell 15. Joint Statement of the Research Councils/AHRC’s Skills Training Requirements for Research Students
A: Research Skills and Techniques
• Recognising research problems
• Critical thinking
• Knowing current work in field
• Research methods
• Critical reviewing
• Documenting and reporting

C: Research Management
• Organizing your work
• Information management
• Using information sources
• Using IT

E: Communication Skills
• Academic writing
• Presenting to non-academics
• Academic presentations
• Promotion of public understanding
• Teaching, mentoring, demonstrating

B: Research Environment
• Understanding the research context
• Complying with ethical requirements
• Following good research practice
• Complying with health and safety legislation
• Understanding research funding and
evaluation
• Justifying research methods
• Understanding academic and commercial
exploitation
D: Personal Effectiveness
• Ability to learn
• Creativity and innovation
• Flexibility and open-mindedness
• Self-awareness
• Self-discipline
• Asking for help
• Independent working
F: Networking and Teamworking Skills
• Building relationships and networks
• Working in a team
• Giving and receiving feedback

G: Career Management
• Continued professional development
• Planning your career progression
• Identifying transferable skills
• Presenting yourself to employers

Det er få av denne type ferdigheter vi finner som eksplisitte tema ved de fire lokale forskerskolene. Ut
over forskningsmetoder, som i større eller mindre grad går igjen i alle hovedkursene, har III
gjennomført endagskurs i søknadsskriving. Samme forskerskole, MCCR og Psykisk helse har lagt vekt
på å oppøve studentenes evne til å legge fram eget arbeid og kunne forholde seg til tilbakemeldinger
både fra medstudenter og veiledere.
Karriereveiledning ble opprinnelig nevnt av fakultet som et tema, men dette synes i liten grad å være
fulgt opp ved den enkelte skole.

Studentenes vurderinger
Vi ba studentene vurdere hvilken betydning forskerskolene hadde for utviklingen av egne ferdigheter
og kompetanse på områder vi mente var særlig relevante. Svarene ble angitt på en skala fra 1-5 (1 =
7ingen betydning, 5 = stor betydning). Figur 6.2 viser medianverdiene for de ulike områdene.
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Figur 6. Medianverdier for betydningen av forskerskolene er for egen utvikling av ferdigheter og kompetanse.

Ingen av snittskårene er over middels, og de tre som skårer høyest er ferdigheter og kompetanse innen
metode, analyse/presentasjon av resultater, og muntlige presentasjonsferdigheter. Det er kategorien
«muntlig framføring og interaksjon» de flest studenter vurderer som viktigst. 45.5 prosent mente
bidraget hadde vært viktig, 26.4 at det hadde vært noe viktig og 28.3 prosent at det ikke hadde vært
viktig.
Minst betydning anser studentene at forskerskolene har på karriereplanlegging og internasjonalt
nettverksarbeid. Heller ikke på viktige ferdigheter som akademisk skriving og informasjonskompetanse
har forskerskolene hatt særlig betydning.

Oppsummering
Heller ikke når det gjelder utviklingen av sentrale forskerferdigheter skårer forskerskolene over
middels. Det er noe forbausende at ikke vurderingen av forskningsmetoder gir høyere skår, alle den
tid det har stått sentralt i flere av flaggskipkursene. På de kursevalueringer vi har hatt tilgang til, synes
studentene i all hovedsak å være fornøyde. Noen av disse evalueringene omfattet bare et lite antall
studenter. At vurderingene er noe ulike kan også ha sammenheng med at vi i vår undersøkelse har lagt
størst vekt på relevans, miljø og ferdigheter. Det viser seg for øvrig at det er på områder forskerskolene
har gjort en ekstra innsats, for eksempel studentfremlegg, at de positive skårene er høyest. Heller ikke
her er vurderingene over middels.

7.3. Forholdet mellom innsats og utbytte
En tredje innfallsvinkel til læringsmiljø og læringsutbytte har vært å be studentene om å gi en
evaluering av forholdet mellom tidsbruk og nytteverdi. Tidsbruk betyr i denne sammenheng hvor mye
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tid de selv mente å ha brukt på tiltakene.40 Fire av tiltakene er knyttet til forskerskolen. To faller utenfor
forskerskolenes ansvar; de generelle ph.d.- kursene og seminar for akademisk skriving. Når det gjelder
sistnevnte oppgir 75 prosent av respondentene at de har deltatt på slike opplegg.
Figur 6 viser medianverdiene for tid og nytteverdi i form av et stablet søylediagram som sammenligner
tid og verdi.

Figur 7. Medianverdier (eksakte tall i senter av søylene) for tid og nytteverdi av ulike aktiviteter forbundet med
forskerskolene

For tre av tiltakene, kurs (ph.d.- og forskerskolekurs), seminarer og gjesteforelesninger (alle med et
snitt på rundt 3), mener studentene at det er samsvar mellom anvendt tid og nytteverdi. Det vil si at
innsatsen har vært ”passe” og nytteverdien vurdert som middels. Parvise t-tester viser at det er
signifikante forskjeller mellom snittverdiene for innsats og utbytte for tre av variablene, dvs. at man
vurderer nytteverdien som større enn innsatsen. Det gjelder skrivekurs, presentasjon av eget arbeid
og sosiale aktiviteter.41 Svarene kan tolkes i retning av at denne type aktiviteter kan/bør oppgraderes
på fremtidige forskerskoler. En slik konklusjon kan også leses ut av III-studentenes vurdering av
”framleggseminaret” hvor det er lagt stor vekt på muntlig framlegg og tilbakemeldinger:42

Hvor mye tid de brukte de ulike tiltakene (indikert på en skala fra 1 = for lite tid, 5 = for mye tid), og hvor stor nytteverdi de
mente tiltakene hadde vært (1 = ikke verdifull i det hele tatt, 5 = svært verdifull).
40

T-testverdier: skrivekurs t(54) = -2.74, p < .05, presentasjon av eget arbeid t(54) = -3.64, p < .05, sosiale aktiviteter t(54) = 2.74, p < .05.
41

42

Evaluation of the PhD course “Research Seminar Series in Infection, Inflammation and Immunity” MBI-8002. Oktober 2015
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The courseactivities are highly relevant for the learning outcomesof the ph.d. education i.e.
skilled in oral research communication.Ph.d. candidatesare trained for oral presentationsin
a safe surrounding. The seminar series has a positive effect on the students’ learning
environment. Studentsbecome acquainted to each other and that lowers the threshold for
other scientific exchange.Studentstake their presentationsseriouslyand put a lot of work
into the preparations.Studentsclearly developtheir skills from one presentation to the next.
On the other hand, students’ efforts put into formulating questionsand part icipating in the
discussionsat the seminarsare far from optimal. Rarely one or a few students contributes
with one or two questions,but the main audienceremains silent.
De sammeerfaringer er gjort på Psykiskhelse.
Når det gjelder kategorien «kurs og seminar i regi av min forskerskole» er snittverdiene både på
tidsbruk og nytteverdi relativt lave, henholdsvis2.58 (SD= 1.41) og 2.95 (SD= 1.65). Figur 7 viser et
plott av kombinert gjennomsnittlig tidsbruk og nytteverdi for denne kategorien fordelt på de ulike
forskerskolene.

Figur8. Kombinerttidsbruk og nytteverdi for forskerskoleneskurs og seminarfordelt på forskerskole

Studentenekunne ogsåangi hvilke tiltak de ikke hadde deltatt på. Svarene(se tabell 16) er i seg selv
interessante.
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Tabell 16. Andel studenter som ikke har deltatt på ulike tiltak
Prosent
Ikke deltatt på kurs og seminar i regi av forskerskolen

14.5

Ikke deltatt på ph.d.- kursene

10.9

Ikke deltatt på akademisk skrivekurs

25.9

Har ikke presentert egen forskning

11.1

Har ikke deltatt på gjesteforelesninger

18.9

Har ikke deltatt på sosiale aktiviteter

29.6

På den positive siden viser svarene at de aller fleste har fått anledning til å presentere egen forskning
og deltatt på akademiske skriverkurs, selv om disse ikke har gått i regi av forskerskolene. Det er kanskje
ikke fullt så bra at nesten 15 prosent ikke har deltatt på noen kurs i regi av forskerkolene selv om de er
«”innrullert» der”. Noe av forklaringen er at respondentene er så nye at det så langt ikke har vært noen
arrangement/tiltak å delta på, noen finner ikke opplegget særlig meningsfullt eller vet faktisk ikke hva,
og når, noe foregår:
Det er for tidlig å svare på mange av disse spørsmålene for min del. Jeg er midt i første kurset.
I don't feel like I know the PhD school that well, and that the fact that I'm a member just
means that my name is on a list somewhere, but not that it offers me that much more. But
then, I haven't really had the time to look into it too much either. I tend to forget that I am a
member. I'm not sure if being a part of it means that I should look into all of the different
offers, but with a busy schedule, I forget. So maybe being more visible would be good.
Not knowing who work there and if they can help me with anything. Not receiving any
information or invitation from the PhD School.
Sett i lys av forskerskolens mål er det heller ikke særlig positivt at nesten 1/3 ikke har deltatt på sosiale
aktiviteter (selv om de ikke har vært så mange) som mange tilsynelatende setter pris på. Etter all
sannsynlighet er dette et utslag av det tidspress mange ph.d.- studenter opplever. Dette gjelder
kanskje særlig for klinikere som også er ph.d.- studenter, noe som ble påpekt både av
forskningsledelsen ved Travers og MCCR. Særlig ved førstnevnte forskerskole har dette vært definert
som en av hovedutfordringene, og har også vært en av hovedårsakene til at man ikke ønsket å
videreføre tilbudet. Tidsdilemmaet er for øvrig ikke ukjent blant stipendiater. I Thune m.fls evaluering
av ph.d. - utdanningene i Norge i 2012, pekes det på det tidspresset som særlig oppleves av de som
inngår i 3-årige ph.d.- forløp. Det vises til at både veiledere og ph.d.- studenter mener det er for mange
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obligatoriske kurs og det stilles spørsmål ved kursenes relevans. 43Dessuten er det nok også slik, som
en av instituttlederne påpeker, at den akademiske kulturen er sterkt individualistisk og at det skal en
god del til for å bryte med en slik tradisjon. Vedkommende observerer at ”de som engang skrev sine
avhandlinger i ensomhet, skal nå veilede ph.d.- studenter med sine ensomme prosjekter”!

7.4. Forskerskolens betydning for ph.d.- studentenes utvikling
I spørreskjemaet ba vi også ph.d.- studentene gjøre en overordnet vurdering av hvilken betydning
forskerskolene så langt har hatt for faglig og karrieremessig utvikling.44

Figur 8 beskriver

respondentenes svar i form av sentraltendens for hvert enkelt spørsmål (min.= 1, max. = 5 på samtlige
spørsmål).

Figur 9. Medianverdier for studentenes vurdering av spørsmål om aktiviteter og muligheter forbundet med
forskerskolene.

Vurderingene er her, som ellers, middels eller under middels. For seks av de 14 påstandene er
vurderingene under middels. Av disse er det verd å merke seg at studentene ikke synes at
forskerskolene i særlig grad har gjort dem til mer produktive forskere, de har ikke vært noe bidrag til
bedre progresjon og ikke vært noe bidrag til internasjonalt samarbeid. Av svarene som gir middels

43

Thune mfl.,s. 39.

Spørsmålene var formulert som påstander og svarene ble indikert på en skala fra 1-5 (1 = svært uenig, 5 = svært
enig). I tillegg var det mulig å velge N/A (dvs. not applicable/ikke anvendbar). Med tanke på å kunne bruke disse
spørsmålene som en helhetlig indeks i videre analyser, gjorde vi også her en PCA. Variablene 7, 9, 11, 13 og 14
ble reversert. Korrelasjonsmatrisen med de 14 variablene viste korrelasjoner over .3 for alle variablene. KaiserMeyer-Oklin verdien var .883. Bartlett’s Test of Sphericity var statistisk signifikant p<.001.
44
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positiv vurdering fremkommer det at forskerskolene delvis har klart å imøtekomme interesser og
behov, man synes delvis at utbyttet står i forhold til innsatsen, men også at deler av forskerskolenes
innhold har vært irrelevant og unødvendig. Det er i tråd med andre funn i denne evalueringen at det
er et forhold utenfor forskerskolen som gir høyest positiv skår, nemlig at arbeidet med skriving og
publisering skjer utenfor forskerskolen.
En faktoranalyse (inspeksjon av screeplot og eigenvalue) viser at to faktorer kunne trekkes ut(vedlegg
B). En Varimax- rotasjon (ortogonal rotasjon) med to-faktor-løsning forklarte totalt 66.85 % av
variansen; faktor 1 forklarte 58.18 % av variansen og faktor 2 forklarte 8.67 %. 45Faktor 1 dreier seg om
generelt utbytte, mens faktor 2 sier noe i hvilken grad tiltakene har bidrar til ph.d.- studentenes
progresjon.
En parvis sammenligning av de to faktorene viser at skårene er signifikant høyere for faktor 1 (M =
2.80) enn for faktor 2 (M = 2.06), t(46) = 6.26, p < .001. Dette gjelder for alle forskerskolene, slik det
fremkommer av figur 9. Figuren viser også at III kommer ut med høyeste skåre, fulgt av MCCR.

Faktor 1

Faktor 2

Figur 10. Gjennomsnittsskårer på tiltak relatert til betydning av aktiviteter (faktor 1) og tiltakenes bidrag til
støtte til egen utvikling (faktor 2)

En stegvis regresjonsanalyse ble gjennomført for å undersøke hvorvidt faktor 1 (resultat) og faktor 2
(støtte) kunne predikere studenttilfredshet (i form av total skåre). Signifikant korrelasjon ble funnet
mellom alle tre variablene. Prediksjonsmodellen inneholdt altså to steg og var statistisk signifikant, F(2,
44) = 24.01, p < .001. Modellen forklarte rundt 53% av variansen i studenttilfredshet (R2 = .533, justert
R2 = .511). Faktor 2 var den sterkeste prediktoren (se oppsummering av regresjonsmodellen i tabell
17).

45

Tabell B i vedlegg viser en oppsummering av ladningen på de to faktorene.
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Tabell 17. Oppsummering av regresjonsmodell for predikering av studenttilfredshet

Faktor 1 (utbytte)
Faktor 2 (progresjon)
*p <.001

B
.008
.884

SE B
.161
.190

β
.009
.724*

Vi kan altså fastslå at studentenes referanseramme for vurdering av forskerskolene mer er knyttet til
hvorvidt de får hjelp i sitt arbeide enn til deres mer generelle utbytte av forskerskolene. Dette
underbygger også det vi tidligere har vært inne på, nemlig tendensen til at studentene synes å tillegge
forskerferdighetene forholdsvis stor betydning.

7.5. Konklusjon
Når det gjelder forskerskolenes bidrag til å utvikle et læringsmiljø og bistå studentene i deres utvikling
av relevante ferdigheter og kunnskaper, er studentene forbeholdne i sine vurderinger. Ikke bare er det
andre forhold som har langt større betydning, det samlede inntrykket er at forskerskolene har mindre
betydning enn det man kunne forvente, eller i hvert fall håpe på. På den positive siden registreres det
at det for noen av de tiltak forskerskolene har satt i verk, er studentene forholdsvise positive. Ett
eksempel på dette er framlegg av egen forskning, både som del av flaggskipskursene og egne seminar.
En analyse av svarene indikerer også at det å legge større vekt på enkelte sentrale ferdigheter (for
eksempel akademisk skriving) og relatere dette nært til studentenes egne arbeid kan være noe å satse
mer på. Dette er et tilbud som tidligere har inngått i basalkursene ved fakultetet, men som nå har vært
tilbudt som egne kurs.
Ambisjon fra fakultet knyttet til læringsmiljø og læringsutbytte ved forskerskolene var:
90 % skal angi høy eller meget høy tilfredshet på mål som etterspørres i fremdriftsrapportene (og som
er knyttet til veiledning, undervisning og andre pedagogiske virkemidler)
Vår konklusjon er:
Studentene rapporterer om middels eller under middels tilfredshet og utbytte knyttet til de fire lokale
forskerskolenes læringsmiljø og tiltak. Studentene gir uttrykk for å ha større utbytte av nettverk og
tiltak utenfor forskerskolene.
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Organisering og administrering av
forskerskolene
8.1. Forskerskolen som del av fakultetet
Det kan sieså være fire organisatoriskesærtrekk ved disseskolene:
•

Forskningsledelsener på deltid og innenfor rammen av den enkeltes stilling. Det synesnoe
uklart hvor stor denne andelen er og om det er inngått avtaler med institutt - og
fakultetsledelseom arbeidsomfang

•

Forskerskolenehar begrensetøkonomi

•

Forskergruppene, og til dels også veilederne, er lite direkte involvert i forskerskolensarbeid
Det er tvilsomt om de i særliggrad forstår segselv som del av forskerskolene

•

Eierforholdet synesstørst hos forskerskoleledelse(inkl emnelederne)og fakultet sledelsenved
prodekan forskerutdanning/ Seksjonfor forskningstjenester

Forskerskolenesynes å ha levd et forholdsvis selvstendigliv ved fakultetet, i hvert fall i relasjon til
instituttene og instituttledelsen. Dette har, fra forskerskoledelsensside, vært helt uproblematisk.Man
har opplevd instituttleder ne som positive og støttende, og har ikke sett behovet for å involvere dem i
det daglige arbeidet. Våre intervjuer med noen utvalgte instituttledere bekrefter denne relasjonen.
Disse har for øvrig deltatt i de årlige/halvårlige samtalene mellom forskerskolene og prodekan
forskerutdanning/Seksjonfor forskningstjenester.
Forskerskoledernefår administrativ støtte fra instituttene. Noen betaler for denne tjenesten, andre
ikke. I tillegg blir noen (ph.d.- studenter) engasjertfor å ivareta bestemte oppgaver,for eksempelwebansvar.Det har fra fakultetsledelsenvært påpekt at enkelte skoler har brukt uforholdsmessigemye
midler på det administrative. For øvrig er forskerskoleledernei hovedsakenige om at bevilgningen på
kr. 600 000 pr. år har vært tilstrekkelig i den forstand at man har fulgt Ivar Aasensråd om «å ”stille
munnen etter matsekken»” selv om noen nok er mer «”sultne»” enn andre Det er for øvrig ingen tvi l
om at det fra samtlige involverte i forskerskolene er lagt ned mye arbeid i planlegging og
gjennomføring, til dels langt over det som (muligens) var utgangspunktet. For de fleste har dette
kommet på toppen av alle andre oppgaver.
Det er også evalueringsgruppensinntrykk at ut over nødvendigetjenester som for eksempelopptak,
har fakultetets øvrige tjenester i forholdsvis liten grad vært anvendt. Derimot har fakultetet , ved
prodekanforskerutdanningog Seksjonfor forskningstjenest,r regelmessig(én til to gangerper år) fulgt
opp forskerskolenesarbeid gjennom egne dialogmøter og ved be om ulike former for dokumentasjon.
Dette gjør at tiltaket er godt forankret i fakultetsledelsensom dermed sitter med god innsikt i prosess
og til dels resultat.
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Samtlige forskerskoler har hatt egne styringsgrupper hvor også studentene har deltatt. Disse
gruppene, og studentene, har, i noe varierende grad, vært involvert og engasjert i styring og utvikling
av opplegget. Fra noen er erfaringen at det har vært vanskelig å aktivisere studentene, andre har
trukket dem aktivt inn i underveisevalueringer. Hovedinntrykket er at hovedansvaret uansett har hvilt
på forskningslederne og andre med daglig ansvar.
For øvrig synes det å ha vært lite konkret samarbeid mellom forskerskolene.

8.2. Forskerskolen som serviceenhet for ph.d.- studentene
I tabell 18 gir vi en oversikt over ph.d.- studentenes svar på hvordan de vurderer forskerskolens
service,46 med vekt på informasjonsflyt, organisasjon og administrativ støtte og mulighet for å
påvirke/styre eget arbeid. Vi var også interessert i å få rede på til hvilken grad studentene er klare over
hva forskerskolene omfattet. Sistnevnte har vi tidligere kommentert og svarene er ikke oppløftende.
En alt for stor andel er faktisk ganske usikre på hva som er forskerskolenes hensikt, oppbygning og
innhold.
Tabell 18. Ph.d.- studentens vurdering av forskerskolenes servicefunksjon
Uenig

Både/og

Enig

The pre-entry information was clear and useful

30.4

35.7

33.9

I receive good administrative support

21.4

25.0

43.6

I am being kept up-to-date on information

26.8

30.4

42.9

I am familiar with the organizational structure of the ph.d. School

42.9

25.0

32.2

The ph.d. School is well organized

19.1

39.9

41.1

I have the opportunity to influence the planning and design of my own project

5.4

14.3

78.3

It is clear to me which activities (seminar courses) are offered by the ph.d.

32.1

21.4

46.4

School, and which are offered by the ph.d.-programme

Når det gjelder de forhold som helt konkret går på informasjon og administrasjon er studentene noe
over middels fornøyd.

Spørsmålet var følgende: On a scale from 1 to 5, to what extent do you consider the following statements to be true(1= not
at all true, 5=very true)

46
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Forskerskolen er svaret, men hva var
spørsmålet? Oppsummering og noen tanker om
videre arbeid
Samletsett er resultatene av forskerskolenesarbeid noe varierende,og til dels langt fra de ambisiøse
målsettinger som fakultetet opprinnelig la til grunn. Ph.d.- studentene gir en tilbakemeldingsom tilsier
at de er middels og noe under middels fornøyd med forskerskolene.Dette er et resultat som ligger noe
under det Thune og Bruen (2009) og Thune mfl. (2012) fant for forskerskolene i sine evalueringer.47
For øvrig fremkommer det av Norges forskningsrådsevaluering av ph.d-utdanningene i 2002 at 36
prosent av studentene mente disseutdanningenehaddehøy grad av relevansfor avhandlingsarbeidet,
44 prosent oppgavmiddels relevansog 21 prosent liten relevans48.
Det er dessutenlite som tyder på at forskerskolenehar bidratt til å styrke gjennomstrømmingeneller
fremstår som pådrivere i rekruttering eller finansiering av ph.d.- stillinger. Spesielt når det gjelder
gjennomstrømminger det vår vurdering forskerskolenealene ikke kan bidra svært mye til dette. Det
lar seg bare løse gjennom summen av alle tiltak innrettet mot ph.d.- studentene, både de man har i
dag og andre og nye. Både forskningsskolelederneog studentene selv peker på dette. Dette er også
konklusjonen i nasjonalevurderinger av ph.d.- studentenesutdanning og arbeidsvilkår.
De resultater vi så langt har presentert kan forklares med flere forhold.
Den mest nærliggende forklaringen er at ambisjonene har vært for høye sett i forhold til tid og
ressurser.Det synesdessutensom at tiltaket har hatt sterkere forankring fakultets- og instituttledelse
enn i forskergrupperog hos veiledere, noe som har bidratt til å gi forskerskolenestatus som noe som
kommer ”i tillegg til » og «på toppen av ”andre gjøremål.Det har nok ogsågjort at skoleneikke bare er
vurdert som et positivt supplement, men også som en form for ”merbelastning”. En slik oppfatning
henger ogsåsammenmed at det underveishar vist segat mangeph.d.- studenter er pressetpå tid og
både er pragmatiskeog til dels ”kyniske” i sin vurdering av hva som er nødvendigog matnyttig i forhold
til deres avhandlingsarbeid.Med henvisningtil andre evalueringer av norske ph.d.- studenter, synes
ikke dette bare å være et problem for klinikere som skal forene daglige jobbplikter med akademiske
øvelser.Det syneså være et allment problem, og da særligfor dem som skal være ferdige etter 3 år.

47

Thune,T. og Bruen Olsen,T. 2009. stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger. En undersøkelse av
Forskerforbundetsstipendiatmedlemmer.NIFU-STEP.Rapport38/2009;Thune,T., Kyvik,S:,Sörlin,S.,BruenOlsen,T.,Vabø,
A. og Tømte,C.2012. PhDeducationin a knowledgesociety. NIFU.Rapport25/2012
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For evalueringsgruppen har evalueringsarbeidet gjort at en annen problemstilling stadig har blitt mer
aktuell, nemlig spørsmålet hvor hensiktsmessige ph.d. –kurs i sin alminnelighet og forskerskoler i
særdeleshet er som redskap for å sikre ph.d.- studentenes progresjon og kvaliteten i deres arbeid. Kan
det være at disse tiltakene tillegges større betydning enn de faktisk har? Kan det finnes andre og bedre
innganger til å styrke ph.d.- studentene? Som vi har pekt på kap. 1, tas det for gitt at forskerskolene
er en ”medisin” som det helst bør gis større doser av. Ofte ligger begrunnelse for dette mer i troen på
tiltakene (” det er viktig med gode gjesteforelesere”) enn på effekten eller betydningen av dem. Det
er slik sett typisk at selv om forskeskoler har blitt løftet fram som nødvendige tiltak er det, i hvert fall i
norsk kontekst, gjort få større forsknings- og evalueringsarbeid arbeid så langt. Noen av de konkrete
forskerskoleevalueringer vi har sett på underveis er dessuten svært generelle og til dels preget av et
positivt og normativt utgangspunkt.
Av den grunn bør denne evalueringen ikke bare resultere i en diskusjon om og hvordan forskerskolene
skal videreføres. Den bør også være ett av flere bidrag til en diskusjon som ikke tar utgangspunkt i en
bestemt løsning, men i hvordan utfordringen skal løses gjennom et sett av virkemidler og hvordan
disse skal stå i forhold til hverandre. Det er for eksempel ikke usannsynlig at en styrking av
forskergruppene (både kompetansemessig og som faglig/sosial arena) vil ha like stor, om ikke større,
positiv betydning for ph.d.- studentene enn dagens lokale forskerskoler. Det er da også en slik
diskusjon vi, gjennom intervjuene, oppfatter at instituttlederne inviterer til, samtidig som de også
anerkjenner det arbeidet som er lagt ned i forskerskolene.

9.1. Hva har vi sett og lært?
Vi skal her gjøre en noe mer konkret oppsummering av hovedpoengene i vår evaluering, basert på de
resultater som er fremkommet i denne rapporten.
•

Rekruttering og deltakelse har vært varierende

Det har gi løpet av evalueringsperioden vist seg noe problematisk å få klare og konkrete tall for hvor
mange som har tilhørt de forskjellige forskerskolene. Det har også vist seg at enkelte forskerskolers
tallangivelse ikke har vært i overenstemmelse med det som var registrert i FS. Med forbehold for hva
som er det korrekte deltakerantallet er hovedinntrykket at forskerskolene har rekruttert omtrent på
det minimumsnivå som antas å være nødvendig for å kunne utvikle forskerskolene som miljø. Det har
da også fremkommet gjennom intervjuene at for enkelte av flaggkursene har det vært forholdsvis få
aktive deltakere. Som påpekt fra MCCR har man ”berget ” seg på ekstern rekruttering og på at andre
interne har deltatt. Få deltakere gjør også forskerskolene sårbare for evt. konflikter og problemer, noe
i hvert fall av en skolene har hatt erfaring med.
Det ligger i sakens natur at med flere forskerskoler ved samme fakultet vil antallet pr. skole
nødvendigvis begrenses. Forskerskolelederne mener da også at man kanskje har fanget opp
hoveddelen av dem som burde inngå. For øvrig vil det være noe betenkelig om fakultetets vedtak om
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at alle skal følge en forskerskole medfører at studentene mer velger forskerskolene ut fra tvang enn ut
fra faglig nytte og relevans.
Evalueringen har også avdekket at ph.d.- studentenes deltakelse på de ulike tiltakene har vært noe
varierende, både når det gjelder oppmøte og engasjement. Spesielt kommer dette til uttrykk der det
ikke er stilt krav om obligatorisk utbytte. Dette synes særlig å ha rammet Travers, som for to av sine
kurs ikke la inn et slikt krav. Forklaringen synes primært å henge sammen med mangel på tid kombinert
med stor geografisk spredning og stor spredning i avhandlingstema. Ved Travers var det f.eks. flere
som i stedet ønsket seg konkret hjelp med statistiske analyser i eget avhandlingsarbeid.
•

Flaggkursene/det faglige innhold har hatt den primære oppmerksomheten

Hovedfokus og hovedinnsatsen har vært knyttet til planlegging og gjennomføring av fagkursene.
Kursene har hatt fokus på faglige og metodiske problemstillinger som, så langt evalueringsgruppen kan
vurdere det, imøtekommer forventningen om kurs på særlig høyt faglig nivå. Det er også viktig å løfte
fram den positive bieffekten disse kursene har som bidrag til faglig utvikling ut over ph.d.- studentene
som primærgruppe. Samtlige kurs har åpenbart vært til nytte for ansatte generelt, for forskergruppene
og en del av veilederne spesielt. Det er dette vi kan kalle forskerskolenes merverdi for institutt og
fakultet. Dette kommer nok klarest til uttrykk hos MCCR. Den faglige aktiviteten og det nettverk som
man ved denne forskerskolen har klart å bygge opp har hatt stor betydning it over kvalifisering av ph.d.studentene. Det har profilert fakultetet både nasjonalt og internasjonalt som en pådriver og viktig
arena i utviklingen av sitt fagområde. Bl.a. har man lagt ned mye arbeid i finne fram til, og rekruttere,
aktuelle fagmiljø i flere land som kan bidra.
For evalueringsgruppen synes de hovedtema som er angitt for forskerskolene både relevante og
viktige, og forskerskolelederne begrunner og underbygger gjennom intervjuene betydningen av den
innsikt disse representerer. Dette bekreftes også av de ekspertvurderinger evalueringsgruppen har
gjennomgått. Gjennom kursvurderingene gir studentene i hovedsak en positiv vurdering av
fagkursene, mens de er klart mer tilbakeholdne når det gjelder vurderingene som mer er innrettet mot
tilbudenes nytte og bruksverdi i ph.d.- studentenes arbeid.
IIIs kurs MBI 8002 Research Seminar Series in Infection, Inflammation and Immunity har hatt en noe
annen profil ved at det er lagt opp som en seminarrekke studentpresentasjoner (med påfølgende
kommentarer) står sentralt.
•

Tiltak ut over fagkursene er få og tradisjonelle

Forskerskolene har få tiltak utenom kursene, og de man har etablert er forholdsvis enkle og
tradisjonelle. Tiltak som middager og enkle sosial sammenkomster er for øvrig noe som også inngår i
mange vanlige ph.d.- kurs. Thune mfl. viser til at ved enkelte universitet er de tradisjonelle ph.d.-
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kursene og forskerskolene i ferd med å nærme seg hverandre i form og innhold. Også ved de
førstnevnte legges det mer vekt på veilederne og man ermer opptatt av å skape nettverk og
møteplasser.49 Slik sett kan de lokale forskerskolene ved Helsefak like gjerne beskrives som
”forsterkede ph.d.- kurs”. Forøvrig viser Thune og Bruen Olsen i sin undersøkelse at stipendiater som
er tilknyttet forskerskoler ikke er vesentlig mer fornøyd med forskeropplæringen enn stipendiater som
ikke har denne ordningen. De fant også at stipendiater som ikke fulgte forskerskoler var noe mer
positive i sin vurdering av doktorgradsforløpet.50
•

Forskerskolene har bare delvis klart å skape det positive læringsmiljø og utvikle de
forskningsferdigheter som skal særprege denne type virksomhet

Den gjennomgående vurderingen fra studentene er at man ikke helt har lykkes med det som skulle
gjøre forskerskolene til noe annet, og kanskje til noe viktigere, enn vanlige ph.d.- kurs. Studentene er
nokså entydige på at forskerskolene ikke har lykkes med å skape et læringsmiljø som man identifiserer
seg med eller aktivt bruker. Den mest nærliggende forklaringen synes å være at skolene har fremstått
som en serie av enkelttiltak med lange pauser mellom hvert felles møte og uten noen særlig form
samhandling i mellomtiden. Fagskolelederne og emnelederne har primært vært arrangører og
undervisere og i langt mindre grad klart(eller hatt rammer for) å ivareta den ”klasselæreroppgaven”
som er nødvendig for å holde miljøet sammen både under og mellom delkursene. Når III er den
forskerskolen som vurderes best når det gjelder utviklingen av det interne læringsmiljø så spiller nok
den ukentlige , obligatoriske (70 prosent frammøte) seminarrekken, kombinert med at fagskoleleder
har ledet disse, en viktig rolle.
Studentevalueringene går også i retning av at man både etterlyser og er mest positiv til tiltak som
bidrar til å styrke det vi med en fellesbetegnelse har valgt å kalle forskningsferdigheter (jf. kap. 7). Det
klareste eksemplet på dette er den treningen en del har fått i muntlig framføring og til å gi og få
kommentarer og kritikk på eget arbeid. Det gis også indikasjoner på at grad av studenttilfredshet
primært henger sammen med hvorvidt man opplever at forskerskolen bidrar til progresjon og utvikling
i avhandlingsarbeidet . Ut over de nevnte ”fremleggsseminarene” er det gitt lite rom for å tematisere
og ”oppøve” slike ferdigheter. Det skrivekurset som tidligere inngikk i ph.d.- kursene er ikke fanget opp
av forskerskolene, men er gitt som eget selvstendig tilbud. I positiv forstand er det bra at opplegget er
videreført, i negativ forstand betyr det ytterligere flere kurs å forholde seg til.
•

Veilederne og forskergruppene er lite involvert i forskerskolen

49

Thune mfl.,s. 44

50

Thune og Bruen Olsen, s
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Selv om veiledere har vært noe til stede på ”fremleggeseminarene” og ellers deltatt som deltakere på
fagseminarene, er det vår oppfatning at de på ingen måte kan sies å inngå i, eller identifisere seg med,
forskerskolene. Det har dessuten vist seg svært vanskelig å etablere felles møteplasser for veilederne,
enten det nå er snakk erfaringsutveksling eller kvalifisering. Det samme kan langt på vei sies å gjelde
for de forskergrupper som stod bak søknadene. Deres rolle som ”søkeralibi” har nok vært langt
viktigere enn deres innsats for og i forskerskolene.
•

Forskerskolene har begrenset betydning for økt gjennomstrømming

Etter all sannsynlighet er forskerskolenes betydningen for rasker progresjon og gjennomstrømmingen
marginal. I hvert fall er studentene klare på at det er helt andre forhold som har betydning, og at de
forhold som sinker eller blokkerer framdriften ligger et helt annet sted enn dagens forskerskoler. De
får delvis støtte av forskerskoleledelsen. Dette indikerer at innsatsen må settes inn på steder der
effekten er større og mer umiddelbar.
•

Forskerskolene betyr lite for rekruttering av ph.d.- studenter/finansiering av ph.d.- stillinger

Siden forskergruppene har hatt en marginal rolle i forskerskolene, er konklusjonen at forskerskolene
som sådan ikke har bidratt til ekstern finansiering av nye ph.d.- stillinger. Det er dessuten
forskerskoleledernes oppfatning at skolene ikke har hatt noen betydning for rekrutteringen til de
utlyste ph.d.- stillingene.

•

Organisatorisk/administrativ har forskerskolene vært godt drevet med den hjelp og støtte
fra institutt og fakultet som forskningsledelsen har følt er nødvendig

Forskerskolene har langt på vei vært selvdrevne med noe støtte fra fakultet og institutt. Dette har stort
sett blitt vurdert som greit, selv om arbeidsbelastning til tider har gått langt ut over det man antok i
utgangspunktet.

9.2. Konklusjon
Samlet sett har forskerskolene lykkes best med det som gjør dem mest lik et vanlig ph.d.- kurs. Ut over
dette har man delvis lykkes på enkelte områder, f.eks. i å oppøve og utvikle enkelte grunnleggende
forskerferdigheter. Som forskerskoler har særlig III, men også MCCR, lykkes noe bedre enn de to andre.
Evalueringen har avdekket flere dilemma som også synliggjør de utfordringer som ligger i å utforme et
godt forskerskolekonsept etter de linjer UHR har lagt til grunn. Uansett er dette forhold må tas hensyn
til i det videre arbeid med forskerskoler eller andre tiltak:
•

Forholdet mellom studentenes tid/rammevilkår og de tiltak som settes i verk
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•

Forholdet mellom mer overordnet innføring i fag og metoder og de problemstillinger som
preger ph.d.- studentenes avhandlingsarbeid(innsikt vs. relevans)

•

Forholdet mellom fag og forskningsferdigheter

•

Forholdet mellom individ og fellesskap

•

Forholdet mellom forskerskole og veiledere/forskningsgrupper

•

Forholdet mellom frivillighet og plikt

For øvrig mener vi at Thune og Buen Olsens konklusjoner etter å ha analysert stipendiaters
arbeidsvilkår og karriereforventning, langt på vei også er dekkende for vår evaluering:51
I denne studien er det vanskelig å se positive effekter av forskerskolen som virkemiddel til å
øke kvalitet, integrasjon og gjennomstrømming.

9.3. Noen innspill til videre arbeid
På bakgrunn av det som er fremkommet i denne evalueringen, vil vi avslutningsvis komme med noen
innspill til videreutvikling.

Videreføring av dagens forskerskoler
Av de fire lokale forskerskolene som startet opp, har forskningsleder for Travers foreslått at skolen ikke
videreføres, først og fremst på grunn av for liten oppslutning og interesse. Evalueringsgruppen deler
denne vurderingen. Imidlertid bør alle fire kursene vært klargjort/revidert slik at de kan inngå som
vanlige ph.d.- kurs ved fakultetet. I den sammenheng bør det vurderes om de to minste kursene kan
slås sammen til ett studiepoenggivende tilbud og med krav om obligatorisk oppmøte.
Når det gjelder III og MCCR, foreslår evalueringsgruppa at de videreføres, men da etter en revisjon
hvor man setter mer fokus på utvikling av læringsmiljø og forskerferdigheter. Dette er de to skolene
som samlet sett kommer best ut av studentenes vurderinger, og av disse to fremstår III som den som
best har klart å ivareta de mål og ambisjoner som er angitt. Men også III har et stykke igjen å gå.
Samtidig er III i ferd med å utvikle et internasjonalt nettverk og man skal inngå som del av en nasjonal
forskerkole med dagens forskerskoleleder i en av lederrollene. Til sammen bør dette styrke skolens
nettverk, volum og kvalitet.
Når det gjelder MCCR ligger deres største verdi i rollen som nasjonal og internasjonal møteplass for
fagutvikling og nettverksbygging, en rolle som er utviklet siden 2009. Slik vi har fått dette presentert
mener vi at MCCRs muligens har lagt et grunnlag for å søke status som senter for fremragende
forskning. MCCRs arbeid er således, etter evalueringsgruppens vurdering, i seg selv av en slik art at det
nesten uansett bør støttes av fakultet og UiT. MCCR bør derfor enten videreføres som et vanlig ph.d.-
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kurs av særlig høy kvalitet, og med ekstra finansiering, eller som en forskerskole med de revisjoner
som er nødvendig. Muligens bør fakultetet vurdere å knytte flaggskipstatusen, med påfølgende støtte,
til ph.d.- kurs med særlig høy kvalitet og frikoble dette fra forskerskoletenkningen.
Psykisk helse legger ned sine nåværende 800-kurs og ønsker i realiteten å etablere en ny forskerskole
med to nye kurs. Det ligger utenfor evalueringsgruppens mandat å ta stilling til dette. Men om
fakultetet ønsker det, må det stille de samme krav til større vekt på læringsmiljø, forskerferdigheter
og nettverk som det stilles til MCCr og III.

Generelle tiltak for å styrke ph.d.- studentenes arbeidsvilkår og avhandlingsarbeid
I tilknytning til spørsmålet om gjennomstrømming har vi påvist at det både fra studentene og
forskningslederne pekes på helt andre forhold som forutsetning for å lykkes med dette. Uansett
hvordan fakultetet velger å gå videre med forskerskolene, er det tre forhold som man absolutt bør se
nærmere på:
o

Vurdere kriteriene for utvalget av ph.d.- kandidater. Bør det for eksempel legges større vekt
på søkernes personlige egenskaper?

o

Arbeidsvilkårene til ph.d.- studentene, dvs. det arbeidet som ikke har med egen kvalifisering
og eget avhandlingsarbeid å gjøre. Det gjelder både for heltids- ph.d.’enes arbeid i
forskergrupper og ved institutt og ph.d.- studenter som er klinikere. Av Thune og Bruen Olsens
stipendiatevaluering fra 2009 fremgår det at ¾ av respondentene opplever pliktarbeid som
nyttig enten det har relevans for forskeropplæringen eller ikke. Bare 16 prosent sier at dette
er en belastning.52 Det sies imidlertid ikke noe om hva respondentene angir som et optimalt
antall plikttimer. For øvrig framgår samme av evaluering at også en stor andel av stipendiatene
uten formelt pliktarbeid allikevel tillegges dette. UiT fremhever seg med en lav andel som
ikke har pliktarbeid (17 prosent).

o

Veilederkompetansen. Hvordan kan veilederkompetansen og evt. rammene for veiledning
styrkes? Dette er en av de utfordringer fakultetet er mer enn klar over, men som det ikke viser
seg helt enkelt å løse, noe erfaringene fra de fire forskerskolene også viser.

o

Forskningsgruppene. Disse utgjør ph.d.- studentenes primære fagmiljø og spiller en viktig rolle
i studentenes avhandlingsarbeid. Thune og Bruen Olsen viser for eksempel at det er en klar
gevinst ved å delta i forskergrupper. De viser at sammenliknet med studenter som jobber alene
skårer forskergruppestudentene høyere på det å jobbe i team, i innsikt i prosjektplanlegging
og forskningsledelse, i metodisk skolering og i trening i å håndtere komplekse
problemstillinger53.

52

Thune og Bruen Olsen ,s.38

53

Thune og Bruen Olsen, s.32
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Videreutvikling av forskerskolekonseptet
Dersom fakultetet ønsker å gå videre med forskerskolene (jf. 9.3.1) bør det angis klarere og muligens
også noe strengere kriterier enn tilfellet har vært frem til nå. Forskerskolestatusen bør etter vår
vurdering henge høyt, ikke bare på grunn av hvilke forskergrupper som står bak, men like mye ut fra
hvordan man ønsker å møte de utfordringer som denne rapporten synliggjør. En slik status bør være
noen man gjør seg fortjent til, ikke noe man bare får. Ikke minst må det legges langt større vekt på
hvordan søkere skal kunne nå de mål som er angitt, og da først og fremst de som går ut over å tilby
kurs på høyt faglig nivå. Dette er forhold som det i de opprinnelige søknadene ble tatt forholdsvis lett
på. Ikke minst må det stilles krav om at potensielle forskerskolekandidater kan gjøre rede for
hvordan kursene skal legges opp for i større grad å imøtekomme de kvaliteter for eksempel UHR har
lagt vekt på; et faglig fellesskap, et identitetsmessig fellesskap, en aktiv og støttende kultur,
tilrettelegge for god faglig utvikling, kontinuitet og regelmessighet. Dessuten må både veiledere og
forskergrupper inngå som del av skolene på en helt annen måte. For øvrig vil nok større krav og et
grundigere forarbeid vil nok også medføre at det er behov for å øke rammene for å drive
forskerskolene. Dette kan innebærer at det etableres færres skoler over tid.
Det bør, etter evalueringsgruppas vurdering, også tas opp til diskusjon om det kan finnes alternative
andre forskerskolemodeller som kanskje bedre ivaretar fakultetets ambisjoner. Vi vil her lansere fem
slike alternativ som alle har sine fordeler og ulemper. Disse lar seg også kombinere på ulike måter. Vi
går imidlertid ikke mer inn på dette, men bare antyder hva de kan omfatte.
1.

Skolemodellen

I denne modellen gjøres det et klart skille mellom de vanlige ph.d.- kursene og det man kan kalle
skoledelen. Ph.d.- kursene skal ha sitt hovedfokus på faglig/metodiske problemstillinger slik det alltid
har vært, men det stilles noe strengere krav til tilrettelegging av læringsmiljø.
Skoledelen består av en rekke enkeltkurs som til sammen utgjør 5 studiepoeng og som tematiserer
forskerferdighetene. Skrivekurset og stipendiatkurset i universitetspedagogikk er to eksempler på slike
tilbud. I tillegg kan man tenke seg tilbud knyttet til søknadskriving, artikkelskriving, forholdet
veileder/ph.d.- student, prosjektstyring, informasjonskompetanse, presentasjonsteknikk osv. For alle
kursene gjelder at de skal være relevante og i størst mulig grad ta utgangspunkt i ph.d.- studentenes
behov og situasjon. Helst bør de avspeile progresjonen i avhandlingsarbeidet. Det skal også legges vekt
på at studentene får ”prøve og øve”. Lykkes man med dette har man skapt en viktig arena der
studentene både får utvekslet erfaringer om sin ph.d.-hverdag og får redskap til å håndtere den.
Kursene arrangeres hvert år og i en gitt progresjon. Seksjon for forskningstjenester har det
overordnede ansvar for denne skolen og det tilsettes egen faglig leder, en ”skolestyrer” som både skal
utvikle og følge opp kursene og studentene. Det oppnevnes fagansvarlige for hvert av kursene.
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2.

Forskergruppemodellen

I denne modellen er tanken at man styrker ph.d.-studentens primærmiljø både kompetanse- og
ressursmessig. Dette innebærer at forskergruppene påtar seg et klarere kollektivt ansvar for ph.d.studentenes utvikling og gjennom felles arbeid etablerer gode samarbeids- og veiledningssituasjoner
med fokus på studentenes utvikling. Til hvert forskergruppekluster (for eksempel de som i dag naturlig
hører inn under hver av forskerskolene) oppnevnes en ph.d.- koordinator som følger opp
forskergruppene og ph.d. – studentene. Ut fra forskergruppenes arbeid og studentenes progresjon
arrangerer ph.d.-koordinator fagkurs, ”skolekurs”(jf. over) eller andre relevante tiltak. Dette er altså
en svært desentral og erfaringsbasert modell som primært tar utgangspunkt i de utfordringer ph.d.studentene til en hver tid opplever som ”påtrengende”. Noen av de synspunkter Ludvigsen og Ulfsnes
legger til grunn, støtter opp om en slik modell:54
Basert på våre erfaringer med de to forskerskolene vi har presentert, mener vi at faglige
fellesskap som er organisert for å bidra i forskerutdanning er læringsfellesskap der faglig
ekspertise, disiplinbaserte kvalitetsstandarder og generisk kompetanse kan utvikles og
artikuleres skrittvis. Sagt på en annen måte: Å lære seg forskningshåndverket i et domene, er
en forutsetning for å utvikle generisk kompetanse. Dette læres primært i deltakelse i faglige
fellesskap og forskergrupper. Siden 1990-tallet har forskerutdanningen gradvis blitt et sentralt
område for forskningspolitikk, og det brukes stadig mer ressurser. Dette har imidlertid ikke blitt
fulgt opp av et tilsvarende forskningsfokus. Det finnes foreløpig få praksisstudier av læring i
forskerutdanning. Det trengs mer systematisk kunnskap for å legge et grunnlag for
institusjonelle og faglige grep som kan komme hele bredden i forskerutdanningen til gode. Til
nå har forskerskoler vært supplerende tiltak i norsk forskerutdanning. Vår vurdering er at tiden
er inne for å drøfte hvordan forskerskolemodellene kan danne grunnlag for hele
forskerutdanningen i ulike disipliner og kunnskapsområder.
3.

Nasjonale forskerskoler

Dette er en modell som bl.a. instituttlederne løfter fram som en mulig løsning. Det kan gis flere grunner
for at det å satse mer på dette kan være en vei å gå. Man inngår i et større miljø, miljøene er mindre
sårbare, det gir mulighetene for å etablere et mer omfattende nettverk og det et bedre ressursmessig
grunnlag for på hente inn internasjonal toppkompetanse. Som tidligere vist har fakultetet allerede
samarbeid med flere slike skoler.
4.

Differensiert ph.d.-modell

Dette er en modell som er inspirert av IIIs opplegg, hvor det ene hovedkurset har hovedvekten på
faglige problemstillinger, mens det andre i langt større grad fokuserte på å utvikle studentens

Ludvigsen,S. & Ulfsnes, K.2013. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise,
s.78. I Uni-Ped, 4,(2),s.65-79
54
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ferdigheter og få tilbakemeldinger på eget arbeid. I stedet for å etablere egne forskerskolen kan man
altså tenke seg at man holder seg med et sett av ulike ph.d.- kurs, med noe ulikt fokus. Vi har over
lansert ideen om at noen slike kurs gis særlig høy faglig status (flaggskipkurs), andre går som vanlige
PHD-kurs mens en tredje gruppe er mer innrettet mot forskerferdighetene.

5.

Totalmodellen

Denne modellen bygger på at man ikke lengre skiller mellom ph.d.- kurs og forskerskolekurs og at man
toner ned omfanget av felles kurs for alle ph.d.- studenter. I stedet skal forskerskolene ha det totale
ansvaret for hele ”utdanningspakken” og frihet til å utforme denne etter det man anser som viktige
faglige områder og ut fra ph.d.- studentenes behov og avhandlinger. I den grad det er overlappinger
mellom skolene kan det etableres felles kurs.
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Avrunding
Avslutningsvis er det grunn til å gi fakultetet honnør for at man, både ambisiøstog konkret, tar tak i en
problemstilling som har opptatt hele U/H-sektoren over mangeår, men hvor man fremdelesleter etter
de «nøkler» som gjør at man kommer videre. Det er ogsågrunn til å peke på at Det helsevitenskapelige
fakultet hører til de «flinkeste i klasse» når det gjelder PHD- gjennomstrømming ved UiT Norges
arktiske universitet. Vi er ogsåav den oppfatning at de erfaringer vi oppsummerer i denne rapporten,
i kombinasjonmed alle andre erfaringer som er gjort, gir fakultetet et godt grunnlagsitt videre arbeid
med ph.d.- studentene og ph.d.- tiltakene. Det er altså viktig at rapporten ikke bare forstås som en
slutt og en avrunding,men som et grunnlagfor videreføring og ytterligere satsing.
Arbeidet har vist at det i seg selv er en stor utfordring å få på plassforskerskolersom skal tjene flere
formål og interesser. Selv om resultatene og vurderingene varierer, er det allikevel grunn til å
understrekeat arbeidet som er lagt ned fra alle parter er et viktig bidrag for å kommet et stykkevidere
i retning av en bedre ph.d- kvalifisering.Dette gjelder ikke bare for Helsefak,men for hele UiT. Somet
bidrag til den videre utviklingen har vi ogsåtillat t osså tenke alternativt om mulige grep med tanke på
en mer samlet og helhetlig innsats knyttet til ph.d.- utdanningen ved fakultetet. Her ligger det etter
vårt syn innbakt noen mulige løsningertil håndtering av flere av de reelle problemene vår evaluering
rent faktisk har avdekket.Det handler først og fremst om å skapesystemerrundt den enkelte student
og det miljøet som studentene til daglig inngår i. En slik tilnærming vil neppe kunne utformes likt for
alle. Derfor tenker vi her i litt forskjellige retninger, dels inspirert av tiltak som i dag allerede eksisterer
og fungerer godt, men også som nevnt ut fra de til dels middels og noe under middels skårenesom
studentene faktisk gir forskerskolenei denne evalueringen.
Samlet sett håper vi at vår gjennomgangav forskerskolenekan bidra til at en god kurs stakes ut for
fakultetets videre arbeid med sin ph.d.- utdanning.
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Vedlegg
Vedlegg A Analyse og inndeling i faktorer, psykososialt læringsmiljø
Spørreskjemaet inkluderte et sett bestående av 12 spørsmål relatert til sosiale og læringsmiljømessige forhold
ved forskerskolene. Spørsmålene var formulert som påstander og svarene ble indikert på en skala fra 1-5 (1 =
svært uenig, 5 = svært enig) og tematisk sentrert omkring opplevelse av fellesskap, samarbeid og faglig og sosial
støtte. Et viktig aspekt i denne sammenhengen til hvilken grad studentene oppfatter forskerskolen som sitt
primære fellesskap, eller om de heller relaterer seg til andre miljøer, f.eks. forskergrupper og institutt. Vi
inkluderte derfor fire spørsmål som gikk spesifikt på dette. For å få et bilde av sammenheng mellom variablene
utførte vi en korrelasjonsanalyse. Ved inspeksjon av korrelasjonsmatrisen fremgikk det at én variabel («I often
discuss my work with researchers who are not members of the PhD School») korrelerte dårlig med de andre
variablene, sannsynligvis på grunn av at formuleringen var for unøyaktig. Denne ble derfor ekskludert fra videre
analyser. Figur I beskriver respondentenes svar i form av sentraltendens for hvert enkelt spørsmål (min.= 1,
max.= 5 på alle spørsmålene).
Figur I.
Medianverdier for spørsmål om sosiale og kulturelle aspekter ved deltakelse i forskerskolene.

De 11 spørsmålene utgjorde en helhetlig skala med formål å måle faktorer relatert til kultur og læringsmiljø.
Sammensetning og reliabilitet for skalaen ble analysert. I disse analysene ble kodingen reversert på variabel 9,
10 og 11. Principal component analysis (PCA) ble utført på 11 variabler. Korrelasjonsmatrisen viste flere
korrelasjoner over .3 for alle variablene. Kaiser-Meyer-Oklin verdien var .791, og oversteg den kritiske verdien
på .6. Bartlett’s Test of Sphericity var statistisk signifikant p<.001.
Inspeksjon av screeplot og eigenvalue indikerte at to faktorer kunne trekkes ut. En ny analyse med to-faktorløsning ble kjørt. Varimax- rotasjon (ortogonal rotasjon) ble brukt for å gjøre tolkningen lettere. To-faktorløsningen forklarte totalt 67.33 % av variansen, hvor faktor 1 forklarte 53.35 % av variansen og faktor 2 forklarte
13.99 % (etter rotasjon). Begge faktorene hadde sterke ladninger (se tabell under). Primært kan
ladningsmønsteret tolkes som at faktorene gjenspeiler vår tilsiktede inndeling av variabler som fokuserer på
enten a) forholdet til miljøet innad i forskerskolen og b) forholdet til miljøer utenfor forskerskolen.
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Ladningav variabler på to faktorer etter faktoranalyse.

1. Thereis a senseof collegiality amongthe ph.d.studentsin the ph.d.school
2.Studentsin the ph.d.Schoolhavea lot of contactwith eachother
3. The ph.d.Schoolhasprovidedme with a socialnetworkthat will last after I finish my ph.d.
4. The ph.d.Schoolis of higher socialimportancethan othercommunities(e.g.my researchgroup,local
department,or other)
5. I feel I can discussmy researchwith the seniorresearchers
in the ph.d.School
6. The ph.d.Schoolgives me opportunitiesto becomeinvolved in the wider researchcommunity,beyond
my departmentor institution
7. I am part of a supportivecommunityin the ph.d.School
8. The researchclimatein the ph.d.Schoolstimulatesmy work
9. Otherresearchcommunities(e.g. researchgroups)aremore importantto me asa socialnetwork than
the ph.d.School
10. Most of my networkinghappens outsidethe ph.d.School
11. WhenI needsupportwith issuesrelatingto my research,I will primarily turn to peopleoutsidethe
ph.d.School(e.g.membersof my researchgroup,department,or other)

Component
1
(Intern)
,827
,738
,686
,660

2
(Ekstern)

,722
,826
,861
,841
,845
,692
,748

Vi utførteen reliabilitetsanalyseav skalaensom helhetog fant en Cronbach’salphapå .905,noe som indikerer
en sterk indre konsistens.Deler vi i tråd medfaktoranalysenskalaenopp i en skalamedinternevariablerog en
medeksternevariabler,er alphahenholdsvis.914 og .721.Altså har vi her en reliabelskalasom gir en indekspå
studentenes
vurderingav og tilknytning til forskerskolenesom miljø og fellesskap.

Vedlegg B.
Inndeling i faktorer – forskerskolens betydning

Tabell
Ladningav variabler på to faktorer etter faktoranalyse.
The activities (seminars,courses,presentations,
etc.) fit my needsandinterests
The activities (seminars,courses,presentations,
etc.) area valuableinvestmentof time
The multidisciplinarydesignof the PhD Schoolis valuablefor my own researchproject
Someof the tasksand activitieslinked to the PhD Schoolseemirrelevantandunnecessary
Not being part of the PhD Schoolwould haveallowedme to focus moreon my research
The workloadassociatedwith the obligatory tasksandeventsin the PhD Schoolis too high

The PhD Schoolprovidesme with valuableinternationalexperience
The PhD Schoolgivesme betteropportunitiesto collaborateon scientific publications
The PhD Schoolmakesit easierfor me to plan a systematicprojectprogression
Being part of the PhD Schoolmakesme more productiveasa researcher
I think the PhD Schoolcontributesto improving my careerprospectsafter the doctorate
I collaborateon scientific publicationsindependentlyof the PhD School
The PhD Schoolencouragesa higherresearchoutput
My researchoutputis not affected(positively or negatively)by me taking part in the PhD School

X.
Component
1
2
,818
,772
,759
,727
,678
,659

,517

,447

,652
,716
,719
,763
,790
,805
,676
,425
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Deres ref.: 2016/910
Vår ref.:

peh100

Dato:

12.07.2016

Seksjon for forskningstjeneste

Innspill til rapport "Et "puff" i riktig retning? - Evaluering
av fire lokale forskerskoler ved Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet"

RKBU Nord har lest rapporten med stor interesse. Vurdert utfra de fire
endepunktsmålene og suksesskriteriene for forskerskolene fremstår forskerskolene
ikke som et vellykket tiltak. Særlig kritisk er det at studentenes kjennskap og vurdering
av tilbudet er relativt dårlig.

Seksjon for forskningstjeneste ber om konkrete tilbakemeldinger på om hvorvidt man mener
forskerskolene bør videreføres eller nedlegges. - Dersom forskerskolene bør nedlegges, ber vi om
at det vurderes om hvorvidt enkelte aktiviteter innenfor forskerskolene (fagseminarer, ph.d.emner etc.) bør videreføres eller ikke.
Vår vurdering er at forskerskolene ikke bør videreføres i sin nåværende form. Et mulig alternativ
er å videreføre noen aktiviteter i form av ph.d.-emner, og primært da kurs av særlig høy kvalitet
der det kan forventes nasjonal og internasjonal interesse. Vi tenker også at det helsevitenskapelige
fakultet bør ha en eller flere møteplasser for nasjonal og internasjonal fagutvikling og
nettverksbygging, med fokus på ph.d.-studenter, og at eventuelt nye endepunktsmål og
suksesskriterier tilpasses formålet.
Seksjonen ønsker også tilbakemelding på hvilke(n) av de foreslåtte alternative
forskerskolemodellene (eller kombinasjoner av disse) man mener er mest egnet ved en eventuell
videreutvikling av forskerskolekonseptet.
Fra vårt ståsted fremstår modell 2 (forskergruppemodellen) som mest egnet ved en eventuell
videreutvikling av forskerskolekonseptet. På denne måten tar man hensyn til tilbakemeldingene fra
ph.d.-studentene om at veileder er den enkeltfaktor som har størst betydning for gjennomføring av
doktorgradsarbeidet.
Vennlig hilsen
RKBU Nord
v/ Instituttleder Per Håkan Brøndbo
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Institutt for farmasi / Helsefak
Deres ref.: ePhorte 2016/910
Vår ref.:
Dato: 20.8.2016

Det helsevitenskapelige fakultet

Innspill til rapport «Et puff i riktig retning? - Evaluering av fire lokale
forskerskoler ved Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges
arktiske universitet»
Rapporten ble sendt ut til forskningsgruppene ved IFA, men pga avvikling av sommerferie ble det
ikke anledning til en samlet diskusjon.
IFAs ståsted:
Alle PhD studentene ved IFA er tatt opp i «Norsk forskerskole i farmasi» finansiert av Norges
forskningsråd. Ledelsen av denne nasjonale forskerskolen er lagt til Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo (UiO), øvrige medlemsinstitusjoner er farmasimiljøer ved Universitetet i
Bergen (UiB), Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag, HiNT), Høgkolen i Oslo og
Akershus (HiOA), og UiT- Norges arktiske universitet.
Den profesjonsrelaterte (farmasi) forskerskolen ble argumentert for ved evaluering av norsk
farmasøytisk forskning i 2006, og midtveisevalueringen er nå under utarbeidelse.
I tillegg til medlemskap i den nasjonale forskerskolen, har noen stipendiater medlemskap og
aktivitet innen de lokale forskerskolene «III (Infection, inflammation, and immunity) og
Forskerskolen MCCR (molekylær og klinisk kreftforskning).
Noen føler mest tilhørighet til den lokale, andre til den nasjonale forskerskolen.
Tilbakemeldinger tilknyttet rapporten:
Svaret på spørsmålet hvorvidt de lokale forskerskolene bør nedlegges eller videreføres, er derfor
litt avhengig av hvem som spørres. Når det gjelder medlemmene til forskerskolen «III» støtter
medlemmene fra IFA tilhørende denne, den felles uttalelsen fra leder av forskerskolen J Sollid, om
at denne bør videreføres med de eksisterende emnene.
Dersom forskerskolene nedlegges, er det et ønske at PhD emnene videreføres. Flere av PhDene ved
IFA har deltatt på emnene gitt tilknyttet forskerskolene MCCR og III.
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Til slutt må det presiseres at forskerskolene uansett modell har en viktig misjon når det gjelder
mobilitet, nettverksbygging og styrking av læringsmiljø ved samarbeid om PhD kurs og
engasjement av velrennomerte forelesere.
Ved evt videreutvikling av forskerskolemodellen lokalt, er det kommet et par forslag på
«Totalmodellen» som den beste modellen for fremtidig organisering av Phd utdanningen på
fakultetet
Tilknytning til de nasjonale forskerskolene bør tilrettelegges så godt som mulig.
Vennlig hilsen

Thrina Loennechen
Instituttleder
–
thrina.loennechen@uit.no
77 64 61 63
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Innspill til rapporten «Et «puff» i riktig retning? – Evaluering av fire lokale forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet»
Forskerskolene underlagt Institutt for Medisinsk Biologi, III og MCCR, ble opprettet i 2012.
I rapporten oppsummerer Result erfaringer med forskerskolene, og gir anbefalinger og innspill på
følgende:
Videreføring av forskerskolene
Tiltak for å styrke ph.d.-studentenes arbeidsvilkår og avhandlingsarbeid
Videreutvikling av forskerskolekonseptet (og alternative forskerskolemodeller)
Kommentarer til rapporten generelt:
Store deler av rapporten vies til en kritisk evaluering av forskerskolen som konsept, og det kommer
tydelig fram at man er skeptisk til konseptet både på nasjonalt og lokalt nivå. Vi er i stor grad enige i
rapportens konklusjoner når det gjelder de til dels urealistiske målsetningene og forventningene som
ble lagt til grunn.
Vi er også enige i at det sannsynligvis er helt andre faktorer enn forskerskolene som er avgjørende for
ph.d.-studentenes arbeidsvilkår og trivsel. At rapporten peker på veilederne og forskergruppene som
nøkkelfaktorer for å lykkes på disse områdene, kommer ikke som noen overraskelse på oss. Vi deler
rapportens syn på at man bør styrke forskergruppenes evne til å skape gode forskningsmiljøer.
Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i evalueringens konklusjon om at forskergruppene er lite delaktige
i forskerskolene. Tvert imot utgår forskerskolene fra forskningsgruppene, og uten deres felles innsats
ville det ikke ha vært mulig å avholde noen av kursene som skolene tilbyr.
For øvrig mener vi at forskerskolene også har skapt resultater som ikke umiddelbart kan måles eller
tallfestes - det er nemlig vårt klare inntrykk at forskerskolene har hatt en forsterkende og samlende
effekt på fagmiljøene de går ut fra.
Fagmiljøet ved IMB består av relativt små forskningsgrupper med overlappende faglige interessefelt.
De to forskerskolene ved IMB har fungert som et sosialt og vitenskapelig samlingspunkt for
forskergruppene ved instituttet, og har på den måten bidratt til å skape viktige synergieffekter.
For å skape ledende forskningsmiljøer er det helt essensielt å legge til rette for forum for samarbeid
og koordinering mellom og på tvers av forskergrupper, institutter og fakulteter. Vi har per i dag få
slike arenaer ved UiT og Helsefak.
Vi viser for øvrig også til separate tilbakemeldinger fra forskerskolene III og MCCR.
Seksjon for forskningstjeneste ber om konkrete tilbakemeldinger på om hvorvidt man mener
forskerskolene bør videreføres eller nedlegges.
IMB er enige i evaluerings konklusjoner vedr. forskerskolen Travers. Forskerskolen Psykisk Helse har
vi ikke hatt noen tilknytning til, og vi kan derfor ikke uttale oss om den.
Når det gjelder III og MCCR, mener vi at både kursene og de øvrige aktivitetene bør videreføres.
I tilfellet III mener vi at evalueringen viser at forskerskolen bør videreføres tilnærmet slik som i dag.
Det finnes et stort engasjement i og for skolen, som framover skal knyttes tett sammen med den
nasjonale forskerskolen IBA.
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Når det gjelder MCCR er vi i tvil om denne bør videreføres som forskerskole, eller om kursene og
aktivitetene bør videreføres i en annen form (f.eks. som forsterkede ph.d.-kurs). Flaggskipkursene
BIO-8302 og BIO-8303 bør uansett videreføres som i dag.
Dersom MCCR skal videreføres som forskerskole mener vi at seminarserien bør oppskaleres og
utvides, både i forhold til innhold og aktivitet. Dette vil kreve en høyere bevilgning, da mesteparten
av dagens bevilgning «spises opp» av de to flaggskipkursene, men det vil også kreve økt innsats og
engasjement fra forskerskoleledelsen.
Dersom forskerskolene bør nedlegges, ber Helsefak om at det vurderes om hvorvidt enkelte aktiviteter
innenfor forskerskolene (fagseminarer, ph.d.-emner etc.) bør videreføres eller ikke.
Dersom man bestemmer seg for å legge ned forskerskolene, mener IMB at man uansett bør
videreføre alle kursene og aktivitetene innen III og MCCR.
MBI-8001, BIO-8302 og BIO-8303 er flaggskipkurs som holder høyt internasjonalt nivå, med
toppforskere fra anerkjente institusjoner som gjesteforelesere. Kursene tiltrekker seg i tillegg til våre
egne ph.d.-studenter også ph.d.-studenter fra andre universiteter i Norge og Norden så vel som
forskere og andre ansatte ved UiT og UNN. Disse tre kursene gir studentene og forskningsmiljøet
verdifull innsikt i forskningsfronten(e) og representerer en glimrende mulighet for nettverksbygging.
Vi vet at nettverksbygging under kursene har resultert i etablering av forskningssamarbeid med
grupper ved Helsefak.
Som vi fra IMBs side tidligere har påpekt i dialogmøter, har BIO-8302 og BIO-8303 vært sterkt
underfinansiert i forhold til kursets ambisjoner. Dette bekreftes langt på vei i evalueringen fra
RESULT.
MBI-8001 er for tiden under revisjon for å få en utforming som er tilpasset den nasjonale
forskerskolen IBA. Det er allikevel klart at en forutsetning for videreføring vil være at kurset har en
finansiering tilsvarende dagens nivå fra Helsefak.
IMB mener at både MBI-8002 og seminarserien ved MCCR har hatt positiv effekt på miljøbygging og
ferdighetstrening. Vi ser imidlertid at disse aktivitetene kanskje burde være organisert på en annen
måte enn i dag, og med et bedre tilpasset innhold.
Seksjonen ønsker også tilbakemelding på hvilke(n) av de foreslåtte alternative forskerskolemodellene
(eller kombinasjoner av disse) man mener er mest egnet ved en eventuell videreutvikling av
forskerskolekonseptet.
En ph.d.-utdanning ved IMB krever som regel bruk av en rekke svært avanserte metoder. Opplæring
innenfor disse metodene skjer som regel gjennom ph.d.-kurs ved UiT og/eller andre universiteter i
Norge eller i utlandet. Det kommer stadig flere nasjonale og internasjonale kurstilbud som vil være
relevante for ph.d.-studenter innen våre fagområder.
Det overordnete mål med forskerskolene er at de skal styrke ph.d.-studentens primærmiljø
(kompetanse- og ressursmessig), og at de i tillegg skal bidra til et attraktivt forsknings- og
læringsmiljø med tanke på rekruttering av godt kvalifiserte ph.d.-studenter. Result skisserer fem
modeller for fremtidige forskerskoler som til dels er overlappende, og som hver for seg inneholder
elementer som kan bidra til at ph.d.-studentene kan gjennomføre sine doktorgradsprosjekt på en
god måte.
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«Differensiert ph.d.-modell» tilbyr et relativt omfattende hovedkurs med vekt på faglige
problemstillinger (flaggskipkurs), mens øvrige kurs skal innrettes mot studentenes forskerferdigheter.
Etter vår mening vil en organisering basert på denne modellen, og spesielt dersom det åpnes for
tilknytting til nasjonale forskerskoler, best kunne ivareta ph.d. studentenes behov for faglig skolering
og individuell tilpassing.
«Forskergruppemodellen» skiller seg fra Differensiert ph.d.-modell ved at den ikke har et omfattende
flaggskipkurs. Modellen stiller imidlertid strenge krav til organisering og ledelse (arrangering av kurs
og oppnevning av ph.d.-koordinatorer), og basert på studentenes tilbakemeldinger kan det virke som
om «Forskergruppemodellen» er den mest relevante for å nå målsetningen med forskerskolene.
Også i dette tilfellet bør det imidlertid oppfordres til aktivt samarbeid med nasjonale forskerskoler
for å gi studentene størst mulig bredde i forskningsutdanningen, men også mulighet for tematiske
fordypning.
En utfordring med begge modellene over er at man ved Helsefak har valgt å gjøre emner tilsvarende
15 ECTS obligatorisk for alle ph.d.-studenter, hvilket setter en begrensning for studentenes
muligheter for å ta annen ferdighetstrening eller kurs andre steder. Vi har fått tilbakemeldinger på at
studentene gjerne hadde sett at opplæringsdelen var mer fleksibel og bedre tilpasset den enkeltes
behov og interesser. IMB mener derfor at opplæringsdelen i mindre grad bør låses til lokale tilbud, og
i større grad åpne for å ta emner og kurs ved andre institusjoner. Der det er mulig bør studentene
tilknyttes nasjonale forskerskoler.
«Skolemodellen» gir studentene stor frihet til å velge blant tilgjengelige/vanlige ph.d.- kurs, mens
den obligatoriske skoledelen består av enkeltkurs som til sammen utgjør 5 studiepoeng. Denne
modellen vil neppe svare til forventningene, fordi en kurs-portefølje på kun 5 studiepoeng vil
vanskelig kunne gi forskerskolen tydelig tematisk identitet og tilstrekkelig faglig kompetanse.
«Totalmodellen», hvor forskerskolene har det totale ansvaret for utdanningspakken, er også lite
relevant, fordi frihet til å utforme utdanningspakken etter eget ønske kan komme i konflikt med
fakultetenes strategiske satsinger.

Side356

Institutt for klinisk medisin
Arkivref.: 2016/910

Dato: 17. september 2016

Det helsevitenskapelige fakultet

«Et puff i riktig retning» - Evaluering av fire lokale forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultet, UiT.
IKM har vært vertskap for de to største forskerskolene ved Helsefak; forskerskolene i psykisk
helse og i biomedisinsk forskning (TRAVERS). Begge forskerskoler, ph.d.-studenter i
forskerskolene og instituttleder har vært involvert i innsamling av datagrunnlaget for
rapporten, og således er våre meninger allerede hørt. Rapporten er allikevel forelagt våre
forskerskoler; svar fra fungerende leder for Psykisk helse er vedlagt nedenfor.
Rapporten fra RESULT er grundig og vi har ingen større innvendinger mot konklusjonene.
Det er beklagelig at forskerskolene ikke alle har blitt et samlende miljø for ph.d.-studenter
slik de burde ha vært. Anbefalingen fra TRAVERS om nedleggelse av denne, som også er
konklusjonen til rapporten, er en logisk følge av dette. Det synes allikevel å være et behov for
de kurs som TRAVERS har levert og finansieringen av disse må diskuteres. Vi tror ideen om
forskerskoler som et positivt tilbud til ph.d.-studentene bør videreføres, enten i nasjonalt
format eller med lokale, kanskje noe mindre miljøer enn det TRAVERS har forsøkt å spenne
over.
Forskerskolen i psykisk helse ønsker videreføring med en annen kursportefølje. Det mener vi
bør følges opp i diskusjon mellom involverte ved forskerskolen, instituttet og Fakultetet.
Også her vil finansiering være et sentralt punkt.
Viktig for at forskerskolene skal lykkes er at man har en dedikert ledelse som stiller krav til
deltakelse både fra studenter og veiledere, og som legger opp til aktiv deltakelse fra
studentene. Her synes TREC, som også fungerer som en «forskerskole» for sine ph.d.studenter, å ha lykkes, kanskje også fordi det er initiert av miljøet selv.

Vennlig hilsen

Eyvind J. Paulssen
Instituttleder
–
eyvind.j.paulssen@uit.no
77 62 08 91

Arvid Inge Paulsen
Kontorsjef

arvid.paulsen@uit.no

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
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Vedlegg
1. Innspill fra Forskerskolen i psykisk helse (nedenfor)
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Innspill fra forskerskolen i psykisk helse
Forskerskolen i psykisk helse ble etablert som et pedagogisk nettverkstiltak (i motsetning til
de tematiske skolene) for PhD studenter som forsker på psykisk helse spørsmål ved UiT.
Bakgrunnen var at studentene satt spredt fordelt på en rekke forskningsgrupper og institutter
og at det ikke var etablert fellesarenaer og vesentlig samarbeid mellom de aktuelle
forskningsgruppene.
Det ble antatt at en forskerskole ville kunne virke befordrende på følgene områder (se vedlegg):
- fremme relevant metodekompetanse og kandidatenes arbeid med deres PhD
- virke sammensveisende for PhD kandidater og deres veiledere med tilhørende fagmiljøer
- befordre utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter og forskerutdanning på tvers av
deltakende fagmiljøer med det gjensidige faglige og forskningsmessig utbytte dette vil
innebære.
- befordre utviklingen av større tverrfaglige prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet, mer
translasjonsforskning og internasjonalisering
- tydeliggjøre behovene for interfakultært samarbeid
Fem institutter ved det Helsevitenskapelig fakultet som alle har psykisk helse inkludert i sin
forskningsprofil bidro til utformingen av søknaden: Forskningsgruppe psykiatri (FP), IKM,
Institutt for psykologi (IPS), Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO), Regionsenteret for
barn og unges psykiske helse (RKBU) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Seksjon for
sosialpsykiatri, ISM, ønsket ikke å bidra (se vedlegg).
Det er noen underliggende uenigheter her omkring hva en forskerskole skal være. I
dialogmøtene har det vært vektlagt «paraplyprosjektene», RESULT legger vekt på de
pedagogiske aspektene og vi har lagt vekt på flaggskipskursene.
I foreliggende evalueringsrapport fra RESULT har man først og fremst tatt stilling til
spørsmålet om skolen har hatt betydning for studentenes arbeid med deres avhandling.
De øvrige spørsmål er i liten eller ingen grad belyst. Med de metoder som er anvendt
konkluderer rapporten med at deltakelse i forskerskolens kurs har hatt liten eller ubetydelig
betydning for arbeidet med deres PhD. Denne antakelsen står i sterk kontrast til de løpende
evalueringen som ble gjort i det kvalitative metodekurset hvor studentene klart uttrykte
tilfredshet og opplevd nytte av kursdeltakelsen – ikke minst knyttet til egne presentasjoner av
sine arbeider og forberedte opposisjoner og diskusjoner av disse. Det kvalitative
forskerskolekurset har virkelig fremmet nettverket mellom forskere som benytter kvalitative
metoder innen psykisk helse feltet.
Dette kunne kanskje ha blitt fanget bedre opp dersom evalueringen hadde vært fortløpende og
ikke kun retrospektiv. Flere spørsmål knyttet til studentenes arbeidsprosess og forskerskolens
potensielle innvirkning i ulike faser av denne kunne kanskje også ha bidratt til et mer nyansert
bilde.
Bortsett fra at arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av forskerskolens aktiviteter
har befordret nye og bedre kontakter mellom involverte etablerte forskere med de muligheter
dette har gitt for bedre forskningsbasert samarbeid, har de øvrige ambisjonene bak
etableringen av forskerskolen synes i liten grad å har blitt innfridd.
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For også å fremme kontakten mellom kandidatenes forskningsveiledere ble også disse
inviterte til kurssamlingene hvor kandidatenes prosjekter ble diskutert, men nesten ingen
kom.
For å fremme utvikling av veiledernes kompetanse ble det hvert semester invitert til
veiledningspedagogisk seminar, men nesten ingen kom bortsett fra ledelsen for skolen og
delemnene.
Konklusjon
I sin nåværende for har forskerskolens kvalitative metodekurs HEL-8016 og det kvantitative
HEL 8017 utspilt sin rolle.
Imidlertid har erfaringene fra det kvalitative kurset ledet fram til det nyetablerte kurset om
bruk av visuelle metoder - som er unikt i norden - under ledelse av Geir Lorem.
I tillegg kan følgende enkeltstående flaggskipskurs etableres:
a) Forholdet mellom psyke og soma (Anne Høye)
b) Forholdet mellom kulturell tilhørighet og psykisk helse (Tore Sørlie)
c) Språkanalyse (Brita Elvevåg)

Med vennlig hilsen,
Brita Elvevåg
konstituert leder forskerskolen Psykisk helse
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Søknad om forskerskole i psykisk helse ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT
A. Bakgrunn for søknaden
B. Søkermiljøene og deres forskningsaktivitet
C. Planer for forskerskolen
A. Bakgrunn for søknaden
Det nye helsevitenskapelige fakultetet skal bygges og psykisk helse er sannsynligvis det fagfeltet
som representerer det største felles multiplum for de miljøene som står bak søknaden.
Seks miljøer ved det Helsevitenskapelig fakultet som alle har psykisk helse inkludert i sin
forskningsprofil ble opprinnelig invitert til å være med på søknaden: Forskningsgruppe psykiatri
(FP), IKM, Institutt for psykologi (IPS), Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO), Seksjon for
sosialpsykiatri, ISM, Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RKBU) og Institutt for
klinisk odontologi (IKO). De samlede ressurser er relativt store, men blir i forskningsmessig
sammenheng ikke optimalt utnyttet på grunn av for lite samarbeid på tvers av forskningsgrupper og
institutter.
Det nye helsevitenskapelige fakultetet skal bygges og psykisk helse er sannsynligvis det fagfeltet
som representerer det største felles multiplum for de miljøene som står bak søknaden.
En forskerskole er en organisering av doktorgradsstudier med utvikling av forskningsprosjekter,
forskerkurs, nettverk og faglig fellesskap. Formålet er å styrke forskningens kvalitet og øke antall
PhD grader. En forskerskole vil innebære et fortrinn i konkurransen om universitetsstipendiater.
Seks miljøer ved det Helsevitenskapelig fakultet som alle har psykisk helse inkludert i sin
forskningsprofil ble opprinnelig invitert til å være med på søknaden: Forskningsgruppe psykiatri
(FP), IKM, Institutt for psykologi (IPS), Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO), Seksjon for
sosialpsykiatri, ISM, Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RKBU) og Institutt for
klinisk odontologi (IKO). De samlede ressurser er relativt store, men blir i forskningsmessig
sammenheng ikke optimalt utnyttet på grunn av for lite samarbeid på tvers av institutter.
En forskerskole i psykisk helse vil ikke bare virke sammensveisende for PhD kandidater, men også
for deres veiledere med tilhørende fagmiljøer. En skole vil fremme utvikling og gjennomføring av
forskningsprosjekter og forskerutdanning på tvers av deltakende fagmiljøer med det gjensidige
faglige og forskningsmessig utbytte dette vil innebære.
Forskerskolen vil bidra til utviklingen av større tverrfaglige prosjekter med høy vitenskapelig
kvalitet, mer translasjonsforskning og internasjonalisering.
En større samordning vil også bidra til å tydeliggjøre behovene for interfakultært samarbeid.
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Gjennom psykiatrisk forskningssenter for Finnmark og Troms som ble etablert i et samarbeid
mellom universitetsklinikken UNN, psykiatriske og psykologiske miljøer ved UiT og sykehuseierne
i 1993, senere omgjort til Nord Norsk psykiatrisk forskningssenter (NNPF) i 2000, er det blitt
utviklet et forskningssamarbeid særlig mellom klinikk, FP og IPS. Denne samarbeidslinjen vil bli
videreutviklet.
Årelange norskrussiske samarbeidsrelasjoner og prosjekter på mental helse feltet har allerede
resultert i flere russiske PhD grader tatt ved UiT. Forskerskolen i psykisk helse har som delmål å
fremme produksjon av russiske PhD grader gjennom forskning på psykisk helse i Nord Vest
Russland hvor også komparative norskrussiske studier vil inngå. Øvrig internasjonalisering skal
vektlegges sterkt.
Samfunnspolitisk står mental helsefeltet sterkt i Norge i dag og gjennom opptrappingsplanen for
psykisk helse (1998-2008) er psykisk helsefeltet blitt trukket fram som et nasjonalt
satsningsområde. På tross av økt antall medisinske studenter og at dekanene ved alle de medisinske
fakultetene i Norge (for UiT Georg Sager) i et brev til helseminister Dagfinn Høybråten datert 12.
august 2003 understreket at det i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse var et stort
behov for økt satsning på forskning og utdanning i psykisk helse ved universitetenes medisinske
fakulteter, er de samlede ressurser som Det Helsevitenskaplige Fakultet ved Universitetet i Tromsø
har avsatt til psykiatriundervisning for de medisinske studenter blitt sterkt redusert de senere år.
B. Søkermiljøene og deres forskningsaktivitet
Av de seks miljøer seks av instituttene ved det Helsevitenskapelige fakultet som opprinnelig ble
invitert til å være med på å utforme en søknad har følgende fem bidratt i prosessen: IKM (FP), IPS,
IHO, RKBU(RBUP) og IKO.
Seksjon for sosialpsykiatri, Institutt for samfunnsmedisin (ISM), har trukket seg fra videre
samarbeid om søknaden under henvisning til at eksisterende forskerskoler (EPINOR) burde kunne
dekke aktuelle behov.
Vitenskapelige stillinger og antall stipendiater ved de ulike søkermiljøene fremgår av Tabell 1 og
avlagte dr. grader siden 2000 av tabell 2.
Forskningsgruppe psykiatri (FP), IKM
Universitetets voksenpsykiatri var fra starten plassert ved ISM, opprinnelig med 6 hele stillinger.
Halvparten av disse ressursene ble i 2001 utskilt som en egen avdeling for psykiatri senere PF ved
IKM. Ved ISM har man fremdeles en seksjon for sosialpsykiatri med en stilling (professor Odd
Nilsen). PF er samlokalisert med den voksenpsykiatriske universitetsklinikken på Åsgård for å
fremme kontakten med det kliniske miljø og klinisk relevant forskning.
Nåværende ansatte ved PF, Tore Sørlie og Vidje Hansen, tok på begynnelsen av 1990tallet initiativ
til opprettelsen av Psykiatrisk forskningssenter for Finnmark og Troms (PFFT) i 1993, senere
utvidet til Nordnorsk Psykiatrisk forskningssenter (NNPF) i 2001 hvor også Nordland fylke ble
inkludert. PFFT og NNPF ble etablert som en brobygging mellom klinikk og universitet for å
fremme forskning på relevante kliniske problemstillinger, bedre rammebetingelsene for at klinikere
skulle kunne forske, ivareta relevant forskeropplæring og for å fremme samarbeid mellom klinikere
og forskere og mellom forskere fra ulike universitetsmiljøer. PFFT og NNPF har utvilsomt bidratt
til en sterk økning i antall publiserte vitenskapelige artikler og avlagte doktorgrader innen psykisk
helsefeltet i Nord-Norge.
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Forskningen omfatter Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning, klinisk helsepsykologisk
forskning inklusive kulturelle forhold og klinisk kommunikasjon, biologisk forskning og
rusforsking.
Psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning
Dette forskningsområdet har dannet grunnlaget for 2 doktorgrader og 39 publikasjoner i
internasjonale referee baserte tidsskrifter.
Tromsø-undersøkelsene
Vi har deltatt i utformingen av spørreskjemaene mht. indikatorer for psykiske plager ved alle de 6
Tromsø-undersøkelsene som har gått hittil, unntatt den første. Dataene har vært analysert som
separate tverrsnitts-undersøkelser, med første publikasjon i BMJ i 1989. På dette området har man
hatt, og har fortsatt, et nært samarbeid med professor Bjarne K. Jacobsen. Vi har nå 1
doktorgradsstipendiat, psykolog Asle Nymann, som skal se på utviklingen av psykisk helse i
Tromsø over alle de 5 Tromsø-undersøkelsene som har data på psykisk helse, over 26 år.
Finnmarks-undersøkelsene
Vi har deltatt i disse på samme måte som over, og publisert artikler på religiøsitet, sosialt nettverk
og psykiske plager, og sesongavhengig depresjon.
Registerforskning
Man har bygget opp et register over alle innleggelser til Åsgård sykehus fra 01.01.1980, og
foreløpig ut 2006. Registeret forvaltes nå av Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering ved
Helse Nord. Det omfatter 6004 personer og mer enn 22 000 innleggelser over 26 år, og personene
kan følges gjennom alle sine innleggelser. Sammen med registerleder, psykiater Anne Høye,
arbeider vi nå med å gjøre registeret prospektivt og løpende. Vi har 1 publikasjon på interne
sammenligninger mellom kjønn i registeret. Registeret har vært koblet til det norske
Sentralregisteret for dødsårsaker, og til Fødselsregisteret. Koblingen til dødsårsaksregisteret har
foreløpig resultert i 2 publikasjoner i British Journal of Psychiatry, basert på perioden 1980-1992.
Anne Høye skal nå fullføre sin doktorgrad med 1 artikkel på dødelighet for hele perioden 19802006. Registeret er allerede det største og mest komplette sykehusregister i psykiatri i Norge, og når
det blir gjort prospektivt skal det dels brukes til kvalitetsforbedring av den kliniske virksomheten ve
de psykiatriske avdelingene, dels til forskning. Når det gjelder mortalitet har vi et samarbeid med
Universitetet i Verona i Italia, ved prof. Michele Tansella og prof. Francesco Amaddeo, hvor vi
sammenligner mortaliteten i Verona og i Nord-Norge
Separate undersøkelser av helsetjenesten innen psykisk helse
Det har vært gjennomført 2 doktorgradsprosjekter, ett av psykiater Grigory Rezvy ved
Nordlandssykehuset i Bodø, og ett av psykolog Lars Henrik Myklebust. Begge prosjekter har vært
finansiert av Psykiatrisk forskningsprogram i Helse Nord, og av Barentsprogrammet. Rezvy har
sammenlignet helsetjenestene i psykiatri i Nord-Norge og i Nord-vest Russland, og Myklebust har
sammenlignet to Distriktspsykiatriske sentra i Nordland. På dette feltet har vi også gjennomført en
kartlegging av den psykiatriske helsetjenesten i Verona i Italia. Vi har dessuten undersøkt en ett-års
kohort av pasienter innlagt på Nordlandssykehusets psykiatriske avdelinger og på de psykiatriske
avdelinger ved UNN. Her har vi samarbeid med førsteamanuensis, overlege Terje Øiesvold,
Nordlandssykehuset, og forskningsleder Knut Sørgaard, samme sted. Foreløpig 1 internasjonal
publikasjon, 3 til er underveis. Materialet er ikke ferdig analysert, arbeidet pågår.
Evaluering av pasientbehandling ved psykiatriske poliklinikker
Her har vi et samarbeid med prof. og forskningsleder Chris Evans, Nottingham Health Trust,
England, gjennom flere år. Vi har oversatt og gjort psykometrisk grunnlagsarbeid på et
evalueringssystem – CORE, og samlet inn grunnlagsdata i Norge- Foreløpig 1 internasjonal
publikasjon.
Vinterdepresjon
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Et område vi har arbeidet med siden første publikasjon i 1991. Vi har samarbeidet med prof. Eiliv
Lund ved ISM, og med prof. Bjarne K. Jacobsen samme sted. Vi har nå 1 doktorgradsstipendiat,
lege Greta Brancaleoni, som sammenligner forekomsten av sesongrelaterte psykiske plager blant
studenter i Nord-Italia og i Tromsø. 5 internasjonale publikasjoner foreløpig.
Forbedring av psykiatrisk diagnostikk
Pågående prosjekt med norsk versjon av et strukturert intervju for psykoser og affektive lidelser –
DIP. Utprøving på pasienter innlagt på de psykiatriske avdelinger på UNN og Nordlandssykehuset,
datainnsamling pågår. Samarbeid med Universitetet i Verona og Nordlandssykehuset ved Terje
Øiesvold.
Helsepsykologisk forskning inklusive kulturelle forhold, kommunikasjon og psyksomatikk
Siden 2007 har det i regi av Avdeling for klinisk psykiatri ved IKM nå FP, vært etablert et
helsepsykologisk nettverk med betegnelsen ”Faggruppe for kommunikasjon og emosjon ved
sykdom og behandling”. Det har vært avholdt 3-4 årlige nettverksmøter. For perioden 2010-2012
har Helse Nord innvilget 1.92 millioner årlig i ”Miljøstøtte til klinisk helsepsykologisk forskning
ved UNN”. En del av disse midlene vil bli benyttet til nettverkstiltak så som felles seminarer og
infrastruktur.
Kirurgiske pasienter
Siden 1995 har det ved avdeling for hjerte-, kar og lungekirurgi ved UNN vært gjennomført flere
studier som har fokusert pasientenes mestrings og tilfredshetsprosesser, effekten av en nyutviklet
pasientsentret informasjons prosedyre (RCT), forhold som predikerer gjenopptak av arbeid etter
hjerteoperasjon og personlighetsrelaterte forhold som disponerer for hjertekarsykdom. Studiene har
funnet sted i et tverrfaglig samarbeid mellom kirurger, kirurgiske sykepleiere, psykiatere og
psykolog. Disse studiene har resultert i to doktorgrader og 15 publikasjoner i internasjonale og
nasjonale referee baserte tidsskrifter. En postdoktor stipendiat skal studere effekten av
pasientsentrert informasjon overfor pasienter med høyt stressnivå (RCT) og i hvilken grad
”distressed personality” (Type D) har prediktiv validitet med henblikk på hjertekarsykdom (Tromsø
6).
Graviditet og psykisk helse
Siden 2000 har det ved fødeavdelingen ved UNN vært gjennomført flere studier som fokuserer
psykisk helse i svangerskapet og effektene av en nyutviklet kirseorientert intervensjon ved
fødelsangst og keisersnittønske. Intervensjonen testes for tiden ut mot ”treatment as usual” i en
RCT. Videre studeres fødselsvarighet og utfall hos kvinner utsatt for voldtekt før sin første fødsel.
Disse studiene inngår i to pågående PhD arbeider. Studiene har funnet sted i et tverrfaglig
samarbeid mellom gynekologer, jordmødre og psykiater.
Kreftpasienter
Siden 2002 har det ved kreftavdelingen i et samarbeid med IPS vært gjennomført studier som har
fokusert behandlingstilfredshet hos pasienter som har overlevd testikkelkreft og et
gruppebehandlingstilbud tilpasset cancer mammae- pasienter. I et pågående PhD arbeid skal
humorens betydning for livskvalitet og forløp hos kreftpasienter studeres. Studiene gjøres i et
tverrfaglig samarbeid mellom onkologer, kreftsykepleiere, psykiater og psykologer.
Kulturelle forhold
Siden 2000 har det ved de psykiatriske avdelinger ved UNN og ved andre psykiatriske enheter i
Troms og Finnmark vært gjort studier av den samiske og kvenske kulturens innvirkning på
pasienttilfredshet og samarbeidsforholdet mellom behandler og pasient, bruk av alternative og
komplementære behandlingsformer (CAM) og holdninger til integrasjon mellom skolemedisin om
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CAM. Et doktorarbeid om det siste ble avlagt høsten 2009. I en oppstartet NFR-finansiert
postdoktorstudie ved en poliklinikk i Nord Troms (UNN) skal effektene av et opplæringsprogram i
kultursensitiv pasient tilnærming testes ut.
En ny erfaringsbasert masterutdanning om kulturens betydning for profesjonsutøvelse, utviklet i et
samarbeid mellom Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern (SANKS), Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk (IPL) og FP, ble startet opp høsten 2009. Utdanningen vil produsere
fremtidige PhD studenter til videre forskning på dette området. Dette interfakultære samarbeidet vil
bli utviklet videre. Det er også etablert et større nasjonalt og internasjonalt nettverk bestående av
NAFKAM, NAKMI i Oslo, Transkulturelt Centrum i Stockholm, McGill Universitetet i Montreal
og Scott Polar Instituttet ved Universitetet i Cambridge.
Klinisk kommunikasjon
Ved UNN er det gjort flere studier av klinisk kommunikasjon i behandlingen. Dette har vært studier
hvor man har beskrevet hvordan behandlere og pasienter har interagert. Fokus har vært dels på mer
globale fenomener, slik som fornøydhet og dels på mer spesifikke mekanismer i psykoterapi slik
som empati og overdrivelser.
Forskere og klinikere ved FP, IPS, ISM og UNN har samarbeidet om flere prosjekter innenfor dette
temaet. Nasjonalt er det et samarbeid med NTNU og UiB. Internasjonalt er det samarbeid med
Universitetet i Verona, Italia, Universitetet i Roma, La Sapienza, Italia og National Institute of
Mental Health, Bethesda, USA.
Ivaretakelse av helsepersonell
Norske leger rapporterer i økende grad hjelptrengende psykiske plager etter avsluttet eksamen.
Forskere ved det medisinske fakultet ved UiO og UiT (IPS og FP) samarbeider om en randomisert
kontrollert utprøvning av effekten av en gruppebasert metode for stresshåndtering og personlig
utvikling hos medisin og psykologistudenter (PhD studie). Det er også tilknyttet forskere fra UiB,
Universitetet i Kentucky, København og UNN.
Biologisk forskning
Forskning på biologiske rytmer
Forskning på søvn, helse og årstidsvariasjoner i lys/mørke bygger på en over 40 år lang tradisjon på
Åsgård med en lang rekke publikasjoner og prosjekter opp gjennom årene. Forstyrrelser i
døgnrytmer og søvn kan virke inn på kroppslig og psykisk helse. Døgnrytmene styres av biologiske
klokker/klokkegener i hjernen samt dagslys. I Tromsø 6 studien ”Sleep-wake rhythms and health
risks in a sub-Arctic population” kartlegges døgnrytmemønstre i befolkningen og sammenhenger
mellom døgnrytmemønster og helseproblemer. Genetiske analyser muliggjør studier av
sammenhenger mellom døgnrytmemønster og spesielle kombinasjoner av klokkegener. Ved
lysstimulering overfor mindre utvalgte grupper med forskjellig døgnrytmemønster skal
lysfølsomheten i de biologiske klokkene studeres.
Gjennom et samarbeid med andre forskningsmiljøer på UNN og UiT (Medisinsk Genetikk, Arktisk
biologi og ISM) og Munchen EUCLOCK er det innenfor dette feltet mulig å få til gode
translasjonsprosjekter som kan utnytte de unike naturlige kronobiologiske forskningsfortinn vi har
på verdens nordligste universitetet og universitetssykehus. Det er ansatt en doktorgradsstipendiat
(psykiater) og det søkes etter lønnsmidler til en postdoc genetiker for å kunne fullføre den andre
halvdelen av prosjektet.
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Målsettingen på sikt er å bygge opp en større forsknings- og kompetansegruppe ved UNN/UiT
innenfor biologisk psykiatri/kronobiologi med fokus både på basalforskning og kliniske relevante
problemstillinger, også innenfor somatikk.
Schizofreni og bipolare sykdommer
Både arvelige og miljørelaterte faktorer har i tidligere studier vært ansett som mulige årsaker og det
finnes genetiske overlappinger mellom begge sykdommene. I dag baseres diagnostikk hovedsaklig
på symptomutforming og objektive metoder.
I et mangeårig samarbeid med forskere på Karolinska instituttet, Stockholm og Akershus
Universitetssykehus, Oslo er det påvist mikrometerstore sfæriske partikler i spinalvæske hos
schizofrene pasienter som har vært behandlet ved Åsgård sykehus. Det pågår nå arbeider med å
undersøke om disse partiklene representerer arvelige eller miljørelaterte faktorer. Ettersom
partiklene potensielt kan være biologiske markører for så vel schizofreni som bipolar lidelse, vil
forekomsten av disse bli undersøkt med en genetisk følsom studiedesign som også omfatter flere
neuropsykiatriske lidelser med potensielt infeksiøs etiologi.
Forskere og klinikere ved Åsgård sykehus er også engasjert i et forskningsprosjekt vedr vitaminer
og cytokiner hos eldre innlagt på psykiatriske avdelinger. Et annet pågående forskningsprosjekt
handler om Hyperparathyroidisme og nevropsykiatriske symptomer.
Rusforskning
Opptrappingsplanen for rusfeltet forteller at tilgangen til og bruk av alkohol og illegale narkotiske
stoffer og rusmidler har økt betraktelig de siste ti-årene. Rus-, og annen avhengighetsproblematikk,
er kanskje en av de mest utbredte ”moderne lidelser” sett i et folkehelseperspektiv. På tross av det
har det vært relativt lite rusforskning i Norge og særlig lite har foregått innenfor
universitetsmiljøene. Norges forskningsråd etterlyser også mer rusforskning på universitetsnivå og
som har en bredere orientering enn den medisinske forskningen.
Det er antagelig flere grunner til rusforskningens begrensede volum. Rusfeltet har historisk sett,
vært drevet frem på bakgrunn av ideologiske strømninger og av ideelle organisasjoner og har
dermed hatt liten tradisjon når det gjelder empirisk forskning. I 2004 ble imidlertid russektoren
underlagt spesialisthelsetjenesten, og rusavhengige personer har dermed fått pasientstatus og
rettigheter på lik linje med andre pasientgrupper. Denne omorganiseringen av russektoren fordrer et
reelt løft i satsning på rusforskning, og en forskerskole for fremtidige rusforskere vil være viktig i så
måte. Rus og avhengighetsproblematikk generelt er en tematikk som vil utgjøre et naturlig
skjæringspunkt og møtested mellom de miljøene som står bak denne søknaden. Rus/avhengighet er
ikke et eget fag, men snarere en hybrid av flere fagdisipliner, som stiller store krav til tverrfaglig og
disiplinoverskridende samarbeid.
I september 2009 ble det opprettet en 50% stilling som forskningsleder for rusfeltet ved Nord Norsk
psykiatrisk forskningssenter (NNPF). Stillingen er et ledd i en opptrapping av forskning på rusfeltet.
Det skal stimuleres til mer rusforskning, rekrutteres flere rusforskere og legges til rette for
samarbeid mellom de få og til dels spredte rusforskningsmiljøene som finnes i Nord-Norge.
Forskerskolen i psykisk helse, der rusforskning vil ha sin naturlige plass, vil kunne ha en viktig
funksjon i så måte. Ikke bare vil den virke sammensveisende for nye rusforskere, men også for
deres veiledere med tilhørende fagmiljøer.
Følgende forskningsprosjekter med tilknytning til UiT og UNN er registrert:
UNN – Rus og spesialpsykiatrisk klinikk
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ROP- Nord. En phd studie om behandling for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser.
Stipendiat/psykolog Ellen Hoxmark. Veiledere professor Rolf Wynn, UiT, og sjefspsykolog Mary
Nivison, rus- og spesialpsykologisk klinikk.
Effekt av endringsarbeid i fengsel. Stipendiat Kjetil Karlsen. Veiledere professor Odd Nilsen, UiT
og professor Rolf Wynn, UiT.
NNK-rus har FoU som et av seks arbeidsområder. Her er flere pågående prosjekter som ligger i
grenseland forskning/fagutvikling. Prosjektene publiseres hovedsakelig i NNK-rus skriftserie, og
fyller derfor ikke kravene til internasjonal publisering. Bemanningen ved NNK-rus er tverrfaglig og
på mastergradsnivå. Det arbeides for tiden med kompetansehevning slik at flere av de ansatte kan
gå inn i et phd.
Nasjonalt senter for telemedisin
Trond Nergaard Bjerke (pedagog) disputerte til phd graden i januar 2010 med avhandlingen
”Opplevd tilstedeværelse: Potensialer ved bruk av IKT i rusbehandling. Prosjektet har undersøkt
potensialer ved bruk mobil SMS og Internett selvhjelpsgrupper i rusbehandling. Erfaringsbasert og
profesjonell kunnskap som ulik tilnærming til rusbehandling har også vært et sentralt tema i
prosjektet. Veileder 1.amanuensis Gry Paulgaard, UiT, professor Helge Waal, UiO, og Finn
Skårderud, Regionalt senter for barn og ungdomspsykiatri i Oslo.
Universitetet i Tromsø
Ved ISM har professor Odd Nilsen og Georg Høyer vært sentrale bidragsytere til rusforskning, og
spørsmål om rusatferd inngår i de store befolkningsundersøkelsene som utgår fra ISM
Ved RBUP – nord jobber Dr. philos Roman Koposov med et pilotprosjekt i Nord Troms med
tittelen ”Forebygging av alkoholbruk blant ungdommer i Nord-Norge. Evaluering av Unge & Rus”.
Det er også lagt inn spørsmål om alkoholbruk i den planlagte epidemiologiske undersøkelsen
”UNGT”. Ved IPS har stipendiat Lisbeth Flores har nylig fått midler til doktorgradsstipend til
prosjektet: Rus og ADHD: En studie av behandlingsforløp og grad av måloppnåelse i forhold til
målsetting for pasienter med og uten ADHD-diagnose, innlagt ved seksjonen restart. Veileder
professor Martin Eisemann. Ved IHO deltar Kalle Gjevik deltar i et EU prosjekt kalt ”Children
affected by parental alcohol problems”. Prosjektet skal kartlegge situasjonen til barn som er berørt
av foreldres alkoholproblem.
Institutt for psykologi (IPS)
Forskningen ved IPS spenner fra grunnforsking i laboratoriet til pasientnær klinisk forsking (bench
to bedside). En annen dimensjon er analysenivå, fra det individorienterte kognitiv/biologiske
perspektivet, til det sosialpsykologiske og samfunnsmessige. Psykisk helse kan analyseres på en
rekke ulike nivåer, og metodene som er i bruk tillater analyser på nevroanatomisk, nevrofysiologisk,
fysiologisk, individualpsykologisk og gruppenivå. Såleis kan dette defineres som
translasjonsforsking. Flere av prosjektene er psykosomatiske/helsepsykologiske i den forstand at di
ser betydingen av psykiske prosesser opp mot somatiske lidelser. Klinisk-/helsepsykologi ved
Institutt for Psykologi har god kompetanse innen forskning på forebygging, evaluering og
behandling, klinisk metodikk, samt multivariate og strukturelle analysemetoder av forløpsdata. Ei
rekke prosjekt innen psykiatri vil også være relevante å inkludere. Dette gjelder prosjekt i
helsepsykologi, rus, registerforsking, samt biologisk psykiatri. Disse prosjekta vil tilføre større
tyngde i translasjonsperspektivet i forskarskulen, samt når det gjeld utvidinga av analysenivå, og de
vil også klassifiseres som psykosomatiske/helsepsykologiske.
Internet-based cognitive therapy in the treatment of patients with mental health problems in general
practice
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A novel model for improving collaboration between psychologists and general practitioners in
primary health care. The overall objective of this project is to increase the knowledge necessary in
developing effective Internet-based self-help programs (based on cognitive behavioural therapy) for
preventing and treating mental health problems. This will be accomplished through a PhD project
based on data from a randomized controlled trial. The project will test a more efficient collaboration
between the primary and specialized health care services, including GPs, district psychiatric centres
and psychologists.
Internet-based mental health programs in sparsely populated areas
There are two lines of research:
1) Utilizing the Internet to deliver mental health promoting interventions to adolescents and young
adults: The prevention of mental, emotional, and behavioural problems among young people has
become a priority topic on the health care agenda. In a project comprising secondary high schools in
Troms county a program (BlueMood) is used to promote mental health and prevent depression.
Additional applications of internet-based interventions (i.e. alcohol abuse; tobacco use) are planned.
Smerte og smertebehandling
Vår gruppe (førsteamanuensis Per M. Aslaksen, stipendiat Espen Bjørkedal, stipendiat Peter S.
Lyby, post-doc Ole Åsli) studerer eksperimentelt påført smerte og korleis denne kan modulerast av
psykologiske prosessar (forventingar, emosjonar). Angst, stress og negative emosjonar aukar
smerte, medan forventingar om redusert smerte kan visast å redusere smerte (placebo effekten).
Dette har vi vist gjennom måling av subjektiv smerterapport og ved bruk av event-related
potentials, avleia av elektroencephalografi. Vi gjer også studie over smertemodulering vha.
funksjonell MR ved Radiologisk Avdeling.
Planar: Neste steg er å undersøke psykologien (forventingar, emosjonar) i pasientar med smerte.
Målet er å bruke den kunnskap vi oppnår i studia til å utvikle program for å redusere kroniske
smerter.
Infrastruktur: Tre psyko-fysiologiske laboratorier for påføring av eksperimentell smerte via kulde,
varme og elektriske stimuli. Måling av smerte blir gjort ved visuell analog skala, ved inntil 128
kanals elektroencephalografi, og ulike perifere fysiologiske målingar relatert til sympaticusaktivering (elektromyografi, hjerteratevariabilitet, svetteutskilling i handflatene). Tilgang til fMRI
er avgjerande for å vere i forskingsfronten.
Quality of life as an outcome measure in health care
Dr. Eisemann has been participating in the development of the World Health Organisation`s
WHOQOL instruments for the assessment of quality of life which has many potential uses,
particularly in medical practice, research, audit, policy making, and in assessing the effectiveness
and relative merits of different treatments. They can also be used to assess variation in QoL across
different cultures, to compare subgroups within the same culture, and to measure change across
time in response to change in life circumstances.
Personality research
A growing literature is revealing a strong association between various personality dimensions and
nearly all type of psychopathology. Based on Cloninger`s biopsychological model of temperament
and character and the corresponding assessment tool (TCI), the importance of personality in
various health conditions is investigated (e.g. alcoholism, criminal behaviour, depression, coping
behaviour, attachment).
Social and cultural psychology: General approach
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Social and cultural psychology target the general population, investigating everyday behaviors such
as consumer decisions, or interactions at the workplace. Mental-health-related phenomena of
interest are mood, self-esteem, and subjective well-being. Beyond the measurement of relevant
predictors (such as attitudes, beliefs, and behaviors), research focuses on their change. Methods of
change include means of mass communication (such as public announcements or advertisements),
but also structural changes to everyday settings (such as the classroom or the workplace) that affect
interaction patterns within and across the group borders formed by gender, origin, and ethnicity. In
other words, social and cultural psychology focus on mental health in everyday contexts, and at the
level of social groups. E.g., mobbing and harassment. Social and cultural psychologists might
investigate a school’s or company’s risk level for the occurrence of mobbing and harassment, and
might suggest structural changes that reduce the likelihood of such behaviors to occur. Whether
done as a prevention or as an intervention measure, such research would focus on required changes
at the group level (e.g., a company’s workplace routines and regulations), not on the identification
and treatment of the persons involved.
Strengths of research in social and cultural psychology
Research topics
Current and in-progress research in the Department covers a broad range of topics, from phenomena
that have negative consequences for mental health and subjective well-being (such as mobbing and
harassment) to phenomena that have positive consequences (such as recreational activities, e.g.
physical exercise and tourism).
Research methods
Beyond traditional self-report questionnaires, the available methodological expertise in the
Department covers a broad range of methodologies to assess variables more reliably, and to
improve prediction. Examples: indirect measurement of variables via response latencies;
measurement of physiological indicators in the field; experience-sampling method for data
collection in everyday, personal, and private contexts.
Application of results
Whereas research in social and cultural psychology should be conducted by professional
psychologists, the application of results to real-world settings (such as schools, companies, families,
and neighbourhoods) often does not require specialist psychological knowledge, but can be put into
the hands of other professionals (such as teachers, human-resources managers, and public-relations
or advertising specialists).
Psykisk helse og døgnrytmer
Det er gjennomført et tverrnasjonalt prosjekt (Tromsø og Accra/Ghana) rettet mot undersøkelsen av
betydningen av årstider og lyseksponering for søvn og døgnrytmer, og psykisk helse i form av
depressive og nervøse symptomplager. Undersøkelsen ble gjennomført i januar og august måned i
2009 både i Tromsø (69◦) og i Accra (6◦). Det deltok henholdsvis 150 og 170 i undersøkelsen.
Resultatene så langt viser at søvntiming endrer seg i nord (legger seg senere, står opp senere) om
vinteren, men ikke ved ekvator. Tilsvarende rapporteres det økte innsovningsvansker, fysisk og
mental tretthet, og noe økte symptomer på depresjon (men ikke i klinisk område). Søvnlengde og
søvnkvalitet virker lite påvirket. Det er aktuelt å gå videre med eksperimentelle undersøkelser i
samarbeid med Det Psykologisk fakultetet i Bergen.
Kognitive utfall ved demens
Det utførast eksperimentelle studier der personar i ulike aldersgrupper blir testa kognitivt, med EEG
og med utstyr for måling av gange.
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Institutt for helse og omsorgsfag (IHO)
IHO ble etablert som et eget institutt ved det helsevitenskapelige fakultetet etter at Høgskolen i
Tromsø, avd. helsefag ble fusjonert med UiT, 1. august 2009. Senter for Omsorgsforskning sorterer
også under IHO, og faglig leder er professor Torunn Hamran. Instituttet skal tilby utdanningsforløp
som er rettet mot befolkningens, helsevesenets og arbeidslivets fremtidige behov for kompetanse,
og øke kunnskapsproduksjonen innen alle instituttets fagområder gjennom forskning og
fagutvikling. IHO er pr dags dato i gang med å etablere 5 forskjellige forskningsgrupper med ulike
overordna forskningstema. Når forskningsstrategien er på plass innen hver gruppe vil IHO kunne
presentere en mer samlet forskningsprofil. I dag har instituttet 18 vitenskapelige ansatte (inkl.
bistillinger) (tabl 1) og 7 stipendiater (tabl 1). Det er pr i dag avlagt 3 doktorgrader etter fusjonen
med UiT. På IHO er det pr i dag to doktorgradsprosjekter med temaer innen psykisk helse:
”Brukermedmedvirkning i akuttpsykiatrisk sengepost i spesialisthelsetjenesten. Narrative intervju
med pasient og pårørende” (stipendiat Karina Sebergsen), og ”Å leva med stemmer og lydar”
(stipendiat Anne Martha Kalhovde). Førsteamanuensis Talseth er hovedveileder og professorene
Norberg og Elstad er biveiledere til hver av de to prosjektene. Første amanuensis Talseth har i
tillegg deltatt i 3 andre forskningsprosjektet med fokus på psykisk helse, temaer som ”Trøsten`s
betydning i pleien og omsorgen til selvmordspasienter”, ” Sykepleiernes reaksjoner til selvmord og
selvmordspasienter” og ”Å leve med stemmer uten å motta psykisk helsehjelp”. Prosjektene har
vært i samarbeid med professor Gilje (USA) og Norberg (Sverige). Høsten 2010 igangsettes
prosjektet ”Innsikt og brukermedvirkning”, som er initiert av 1.amanuensis Geir Lorem. Prosjektet
tar sikte på 4 stipendiatstillinger og 1 postdoc stipend. Veiledere i prosjektet er 1.amanuensene
Lorem, Henriksen og Talseth, og professorene Nilsen og Heggen(UiO). I de fleste
forskningsprosjektene er ulike kvalitative forskningsmetoder blitt brukt (se beskrivelsene av
forskningsprosjektene).
Brukermedvirkning
Norske forskningsprosjekt vedrørende brukermedvirkning viser at det generelt var en kritisk
holdning til brukermedvirkning blant brukere. Blant voksne brukere var det stor variasjon når det
gjaldt muligheten for å medvirke på selve tjenestetilbudet, mens brukere som opplevde medvirkning
mente dette styrket selvrespekt og mestringsstrategi. Et klart flertall av brukere ved
distriktspsykiatriske sentre hadde positive erfaringer med behandlere når det gjaldt medvirkning,
mens 15 -16 % mente at behandlerens evne til å forstå, lytte og vise respekt ikke var bra og at
behandlere ikke ga nok tid til samtaler, oppfølging og samordning av tiltak. Andre studier viste at
pasienter opplevde at anerkjennelse og delaktighet i behandling i sykehusavdelinger var mangelfull,
pårørende og pasienter mente at informasjon om sykdom, framtidsutsikter, medisinering og
rettigheter i psykisk helsetjenesten ikke er tilstrekkelig, og pårørende til voksne pasienter opplever
generelt å ha liten innflytelse, de ønsker å medvirke, men blir lite inkludert. Målsettingen er å
beskrive brukere og helsepersonells erfaringer med brukermedvirkning i psykisk helsevern. Vi
ønsker å få en dypere forståelse om hva brukermedvirkning betyr for pasienter/brukere og
helsepersonell. Vi ønsker også kunnskap om forhold som enten underbygger eller problematiserer
brukermedvirkning med særlig vekt på innsikt og sykdomsforståelse. Forskningen kan avdekke
forholdet mellom ønsket behandling og mottatt tilbud blant brukerne, samt beskrive forhold som
påvirker brukermedvirkning som a. Sykdomsbevissthet og brukererfaringer, b. Holdninger og
praksis blant personalet mht brukermedvirkning. c. Kvaliteten på de terapeutiske alliansene. d.
Oppfatninger om helsetilbudet blant brukerne. Disse aspektene blir belyst i hvert sitt delprosjekt.
Det å støtte brukermedvirkning vil bidra til en bedre kvalitet på omsorgen for brukere med alvorlige
psykiske lidelser ved at de kan få en mer aktiv og deltagende rolle i forhold til avgjørelser som
berører egen situasjon.
Brukermedvirkning i akuttpsykiatrisk sengepost. Narrative intervju med pasienter og pårørende
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Helsemyndighetene har over år gitt klare signaler om et ønsket verdiskifte og en kvalitetsforbedring
av helsetjenesten til mennesker med psykiske lidelser. Dette er fulgt opp gjennom
Opptrappingsplan for psykisk helse som tar til orde for omorganisering, samordning av tjenester,
kompetanseoppbygging og implementering av brukermedvirkning i tjenestetilbudet
(Stortingsmelding 25- 1996-97, Stortingsproposisjon 63 -1996-97, SHdir 2006 Rapport 15 – 1315).
For pasienter innlagt i psykiatrisk avdeling, viser en studie i Norge, at gode fagfolk er de som
respekterer personen/pasienten og som framstår som positiv og at behandlingstilbudet er godt når
det er rettet mot den enkeltes pasient sin situasjon. En spørreundersøkelse gjennomført i Sverige
om hva pasienter selv mener er den ideelle behandling og pleie i psykiatrisk avdeling viste funnene
at pasienter understrekte betydningen av empati fra helsepersonell og at personalet viser at de bryr
seg om dem, viser interesse og at de blir forstått, blir møtt med respekt og at personalet har tid for
dem, samt skape et trygt miljø for dem i avdelingen. Lignende funn er gjort i andre studier .
Formålet med dette studie er å beskrive hva det innebærer for den enkelte pasient å være bruker i
akuttpsykiatrisk sengepost, i den hensikt å utvikle kunnskap om brukermedvirkning og styrke
handlingskompetansen i psykisk helsevern. Den metodiske inngangen til prosjektet er kvalitativt,
narrativ intervju og med et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv. Hovedveileder er 1.
amanuensis Talseth og biveileder professor Norberg.
Å leva med stemmer og lydar
Stemmer og lyder (SOL) som den einskilte er alene om å erfare over tid har tradisjonelt blitt omtalt
som hørsels hallusinasjoner i lærebøker og i diagnosemanualer og sett som symptom på psykoser,
noe som bør fjernes eller dempas medikamentelt. Omlag 30% av de som har fått en
psykosediagnose og fått behandling med nevroleptika, har likevel ikke blitt kvitt hørsels
erfaringene. De har mellom anna derfor ofte blitt omtalt som behandlingsresistente. Dette synet har
i nyere tid blitt utfordret av personer som sjøl erfarer SOL og klinikere som mener at hørsels
fenomen ikke uten videre bør fjernes eller undertrykkes. Den einskilte må heller få hjelp til å forstå
og forholde seg til SOL om de ikke greier det selv. Hørsels erfaringer kan være knyttet til
livshendelser og være sentrale erfaringer i seg selv. Nyere forskning viser at erfaringer med SOL
ligg på et kontinuum fra normalitet til sjukdom, og at det er behov for mer kunnskap om hvordan
den einskilte selv forstår og forholder seg til hørsels fenomena. Erfaringene med SOL vil bli
beskrevet slik de framstår over tid for den som har en psykoselidelse og deres pårørende, og søkt
forstått fra ulike kontekstuelle perspektiv gjennom analyse av narrative intervju. Denne studien har
ei fenomenologisk forankring og vektlegg forstående perspektiv. Samarbeidsprosjekt med professor
Hugdahl i Bergen vil være et viktige bidrag til eksisterende forsking i et nytt og klinisk viktig
forskningsfelt. Hovedveileder 1.amanuensis Talseth og biveileder professor Elstad.
Trøstens betydning i omsorg og pleie til selvmordspasienten
I relasjonen mellom selvmordspasienter og helsepersonell åpenbarer det seg et behov for trøst hos
selvmordspasienten. En antagelse er at siden selvmord innebærer dype lidelser er det behov for
trøst. Studier har vist at det ikke er tilstrekkelig å forstå selvmordspasienter på bakgrunn av teorier
og modeller. I møte med selvmordspasientene er helsepersonell utfordret ikke bare på den måten
hun/han treffer handlingsvalg og handler på, men også ved å være nærværende, oppmerksom og
omtenksom. Resultatene i disse studiene støtter internasjonal forskning som tar til orde for en
fokusering på relasjonen mellom selvmordspasienter og helsepersonell. Den metodiske
tilnærmingen er en sekundær analyse av tidligere gjennomført narrative intervjuer med sykepleiere ,
leger og innelagte selvmordspasienter i spesialisthelsetjenesten, og med et fenomenologisk
hermeneutisk perspektiv. Samarbeidsprosjekt med professorene Norberg (Sverige) og Gilje (USA).
Sykepleiernes` reaksjoner på selvmord og selvmordspasienter
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Studiet presenterer en meta-studie av 26 sykepleiefaglige forskningsartikler. Forståelsen av
akkumulert forskningsbasert litteratur styrker det kontekstuelle, begrepsmessige og metodologiske
perspektiv. Kontekstuelt, et gap eksisterer i den internasjonale forskningen. Begrepsmessig,
resultatene kan veilede sykepleiere til å gi omsorg og pleie til selvmordspasienter på en måte som
fremmer selvmordsforebygging og behandling. Den metodologisk tilnærmingen, Critical
Interpretive Synthesis CIS, setter i bevegelse kunnskaper ut over den samlede forståelsen. En studie
sett fra selvmordspasientens perspektiv er under planlegging. Samarbeidsprosjekt med prof. Gilje
(USA).
Å leve med stemmer og lyder, uten å motta psykisk helsehjelp
Forskere antyder at det behøves et annet ord/begrep for å supplere med begrepet ”hallusinasjoner”
fordi den negative betydningen av ordet har ført til at de som har erfaringer med å høre stemmer og
lyder ikke blir rapportert eller forsket på. Dette er bakgrunnen for at Olson, Suddeth, Peterson &
Egelhoff i 1985 gjennomførte en intervjustudie med enker og enkemenn om erfarte stemmehøring
knyttet til avdøde enkefelle. Funn som ble gjort var at de fleste i dette studiet hadde gjentagende
erfaringer med å høre stemmer og informantene hadde heller aldri snakket med noen personer om
sine erfaringer. De fleste resultatene fra denne studien samsvarer med en tidligere studie fra 1971
som viste at for de fleste informantene var stemmehøring en hjelp for dem. Disse resultatene
samsvaret også med en senere studie, som viser at erfart stemmehøring sjelden er ubehagelig,
emosjonelt truende eller fiendtlig og er kontrollerbar. Formålet med denne studien er å beskrive, gi
økt forståelse og kunnskap om hva det innebærer for den enkelte person å leve med stemmer og
lyder uten å motta psykisk helsehjelp, og på den måten bidra med økt kunnskap om stemmehøring
for å utvikle handlingskompetansen i psykisk helsearbeid. Kvalitativ metode: Case-study, anvender
innholdsanalyse av narrative intervju. Samarbeidsprosjekt med professor Gilje (USA).
RBUP-Nord (RKBU)
RBUP-Nord får sitt oppdragsbrev hvert år direkte fra Helsedirektoratet med konkrete bestillinger
hva angår fagutvikling, forskning og undervisning. RBUP-Nord er for tiden i en fusjonsprosess med
Barnevernets utviklingssenter som tidligere var en del av Høgskolen i Tromsø. Det er planlagt at
denne prosessen skal være ferdigstilt ved utgangen av 2010. I forbindelse med fusjonen vil sentrets
indre organisering og plassering i det Helsevitenskapelige fakultet kunne bli endret.
For tiden er RBUP-Nord organisert med en regionsenterleder (Berit Salvesen) og en FOU-leder
(Willy-Tore Mørch) samt et lederteam. I tillegg har sentret et vitenskapelig råd som bla vurderer de
ulike forskningsprosjektene og gir råd til lederteamet i faglige og vitenskapelige spørsmål.
Viteskapelig råd har besluttet at valg av nye forskningsprosjekter skal vurderes innenfor rammen av
større prosjekter som har som mål å styrke evidensen for tiltak i fagfeltet. Alle prosjekter ved RBUP
Nord skal kunne ha tilgang til hele senterets vitenskapelige kompetanse. Det må være sammenheng
mellom fagutvikling og forskning og mellom forskning og undervisning.
RBUP-Nord er inndelt i to forskningsgrupper hhv ”Tiltaks-og behandlingsenheten” og
”Forebyggingsenheten”. Nedenfor følger en kortfattet oversikt over de ulike forskningsprosjektene
innenfor de to enhetene:
Tiltaks-og behandlingsenheten
Ansatte: Førsteamanuensis og leder Amy Holtan, førsteamanuensis Sturla Fossum,
førsteamanuensis Toril Jenssen, Professor Andre Sourander, stipendiater Rune Johansen og Renee
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Thørnblad og fire førstekonsulenter knytter til DUÅ (Lin Kristin B. Akselsen, Andrea Jennerwein,
Merete Aasheim og Anne-Kari Johnsen).
Evaluering av De utrolige årenes Skole-og barnehageprogram
De Utrolige Årene er en forebyg¬gings- og behandlingstilnærming for barn med at¬ferdsproblemer
i alderen 0 til 12 år. De utrolige årene består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og
ansatte i barnehage og skole/skolefritidsordning. Prosjektets formål er å evaluere DUÅs Skole- og
barnehageprogram. Høsten 2009 startet datainnsamlingen fra skoler og barnehager, og det er med
tanke på rekruttering av forskningsenheter jevnlig kontakt med organisasjoner som tilbyr Skole- og
barnehageprogrammet. RBUP-Nord har nasjonalt ansvar for implementeringen av programmet i
tjenesteapparatet og driver en omfattende opplæringsvirksomhet knyttet til programmet.
Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak
Prosjektet studerer utfall og opplevelser av foster¬hjemstiltak. Studien kombinerer kvantitative
analyser av virkninger av samfunnets inngrep med kvalitative analyser av ungdommer, foreldre og
fosterforeldres erfaringer av livet i fosterhjem. Prosjektets formål er å utvikle kunnskap om stabilitet
og kontinuitet i plasseringer, fosterbarns psykiske helse og unge voksnes livssituasjon. Prosjektet
har et særskilt fokus på barn i slektsfosterhjem.
Multi Func implementeringsstudie og effektstudie
MultifunC er et behandlingstiltak for ungdom med alvorlige atferdsproblemer eventuelt med
bekym¬ringsfull atferd i forhold til rusmidler. Behandlingen er et manualisert behandlingstiltak for
behandling av ungdommene på institusjonen og i ungdommens nærmiljø. Prosjektet er et samarbeid
mel¬lom
norske
og
svenske
barnevernsmyndigheter
og
forskere.
MultifunC
Implementeringsstudien analyserer implemen¬teringen av behandlingstiltaket MultifunC på
bar¬nevernsinstitusjoner i Norge og Sverige. MultifunC effektstudien evaluerer effekten av
behandlingsmodellen MultifunC sammenlignet med annen institusjonsbehandling på
barnevernsinsti¬tusjoner i Norge.
Father and Son Training system – FAST
FAST, en kognitiv atferdsterapeutisk behandlings¬modell for å redusere aggressiv atferd hos unge
gutter og styrke far-sønn relasjonen. Studien gjennomføres i samarbeid med fagpersoner tilknyttet
Helse Nord/ In¬stitutt for Klinisk Medisin ved UiT og fagpersoner ved Åsgård psykiatriske
sykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). FAST er et pilotstudie beregnes gjennomført
i løpet av 2010.
Forebyggingsenheten
Ansatte: Professor Monica Martinussen (leder), førsteamanuensis Kåre Olafsen, førsteamanuensis
Roman Koposov. Rådgiver og helsesøster Annette M. Thyrhaug, rådgiver og pedagog Gørill
Vedeler, rådgiver Helene Eng, rådgiver og pedagog Frode Adolfsen, rådgiver og psykolog Charlotte
Reedtz, forskningsassistent Camilla Lauritsen og stipendiat Henriette K. Strøm. I 20% stillinger:
førsteamanuensis II Henrikt Natvig (UiO) og Karin von Doesum (Nederland) og professor II SteinErik Ulvund.
Enheten har som hovedmål å utvikle og fremme kunnskap om virksomme helsefremmende og
forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse. Vi har i den forbindelse ulike
forsknings- og fagutviklingsprosjekter der vi forsøker å knytte en nær forbindelse mellom
forskning, fagutvikling og formidling. Eksempelvis har vi oppdrag fra Helsedirektoratet opprettet
en database på nett over ulike forebyggende og behandlende tiltak for barn og unge
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(www.ungsinn.uit.no). I databasen er ulike tiltak beskrevet og det er også gjort en vurdering av den
vitenskapelige evidensen for de ulike tiltakene.
Organisatoriske tiltak (Familiens Hus og Modelldistrikt)
Enheten har tidligere gjennomført et prosjekt i Nord-Troms (Modelldistrikt) der den overordnede
målsetningen var å styrke det psykiske helsearbeidet blant barn og unge ved å bistå til en bedre
koordinering av tjenestene rettet mot barn samt å bistå med opplæring og innføring av
evidensbaserte tiltak. Ulike evalueringer av prosjektet er gjennomført, både ved hjelp av kvalitative
intervjuer og spørreskjema. Enheten har også ansvar for Modellen ”Familiens Hus” som innebærer
en samordning av ulike kommunale tjenester i ett hus (åpen barnehage, helsestasjon, PPT,
barnevern med mer). Forebyggingsenheten er i ferd med å utvikle en større studie som involverer en
evaluering av denne modellen der hovedmålet er å undersøke den forebyggende og helsefremmende
effekten. Tidligere har vi gjennomført en brukerundersøkelse i åpen barnehage samt en studie blant
ansatte som arbeider i familiens Hus (Samhandling i Familiens hus).
Universelle, selektive og indikerte tiltak (W8, Barn av psykisk syke, Foreldretrening)
Forebyggingsenheten er i ferd med å gjennomføre en større studie (W8) av effekten av et
skolebasert alkoholforebyggende program (Unge & Rus) rettet mot ungdomsskoleelever. Vi er
også i ferd med å starte en studie på implementering og evaluering av et tiltak rettet mot barn av
psykisk syke eller foreldre som har rusrelaterte problemer. Enheten har tidligere gjennomført en
evaluering av De utrolige årenes forebyggingsintervensjon. Intervensjonen har som mål å redusere
viktige risikofaktorer for utvikling av atferdsforstyrrelser hos barn og unge og på sikt å forebygge
forekomst av slike vansker.
Måling og kartlegging (Temperament, SKDE, UNGT)
Enheten er også involvert i ulike studier for å utvikle og validere kartleggingsverktøy samt å
kartlegge forekomst og utbredelse av ulike plager og tilstander. Eksempelvis blir det nå gjennomført
en studie av spedbarns temperament ved helsestasjonene i Tromsø med tanke på å normere et
kartleggingsverktøy. Forebyggingsenheten er i samarbeid med UNN i ferd med å utvikle et register
(Norsk kvalitetsregister for sped- og småbarns psykiske helse) for å evaluere og dokumentere
kvaliteten på den behandlingen som gis til de minste barna. Forebyggingsenheten er også involvert i
UNGT som er en epidemiologisk studie blant ungdommer i den videregående skolen om psykisk
helse.
Institutt for klinisk odontologi (IKO)
IKO är ett institut under uppbyggnad och har därför inte tillsatt alla tjänster. Per idag är femton
vetenskapliga tjänster tillsatta och institutet har sex bistillinger. IKO har fem besatta
stipendiatstillinger (tabell 1) och en som kommer att besättas vid årskiftet.
Doktorgradsproduktionen har av naturliga skäl inte kommit igång med den första doktorsgraden
beräknas till 2010-2011.
Forskningskompetensen på IKO inom området psykisk hälsa omfattar bl.a. komplexa odontologiska
sjukdomstillstånd (psykosomatiska tillstånd), men även miljösyndrom (ex. el- och
bildskärmsöverkänslighet, sjuka-hus sjuka), stress, kronisk smärta och gynekologiska tillstånd.
Kompetens finns också i kognitionsforskning och individual- och gruppsykoterapi forskning.
IKO har tillsammans med Tannhelsetjenstens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) bildat
en forskningsgrupp i klinisk odontologi vid Det Helsevitenskaplige Fakultet.
Forskningsgruppen har startat upp gemensamma projekt bl.a. psykologisk gruppbehandling av
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odontofobi patienter, ”prepulse inhibition” av intraoral injektionssmärta och två PhD-projekt
som studerar oral hälsa, vårdattityd och ”oral health literacy”.
På IKO finns två doktorgradsprojekt som har inriktning mot psykisk hälsa: 1. Oral hälsa hos vuxna:
sambandet mellan attityder och psykologiska faktorer. 2. Oral hälsa hos vuxna: sambandet mellan
språkförståelse och psykologiska faktorer. Veileder är professorerna Jan Bergdahl och Maud
Bergdahl, IKO.
IKOs verksamhet avseende forskning och klinik inom området psykisk hälsa leds av professor Jan
Bergdahl som är tandläkare, psykolog och kognitiv psykoterapeut. Han är också docent i psykologi
vid Umeå universitet, Sverige.
Psykosomatikforskning
Sveda och smärta i munslemhinnan med eller utan kliniska patologiska tecken har vi kunnat visas
ha tydlig psykisk etiologi (1-2). En konklusion som vi gjorde var att BMS kan användas som ett
symtom eller markör för fysisk och psykisk belastning och ohälsa. Eftersom vi framgångsrikt kunde
behandla BMS med kognitiv psykoterapi ansåg vi att de psykologiska faktorerna hade en mer
framträdande roll vid uppkomsten och vidmakthållandet av BMS (3). Förutom sveda från i
munslemhinnan har även sambandet mellan subjektiv och objektiv muntorrhet, smakstörningar och
läkemedel och psykiska faktorer såsom depression, ångest och stress studerats.
Vi har också under flera år i samarbete med andra discipliner såsom dermatologi, allmän medicin,
sociologi och Arbetslivsinstitutet i Sverige studerat patienter med s.k. miljösyndrom dvs patienter
som relaterar sina symtom till exponering av kvicksilver som frigjorts från dentala amalgam,
elektromagnetiska fält och dålig inomhus luft (sjuka-hus sjuka). Vetenskapligt har det varit svårt att
hitta några säkra samband mellan ohälsa och miljösyndrom, men vi har kunnat konstatera att
psykologiska faktorer tycks ha stor betydelse.
I samarbete med avd. för Dermatologi och Venereologi, Umeå universitet, Sverige har vi studerat
unga kvinnor med Vulva Vestibulit (VVS). Orsaken till besvären är fortfarande okänd, men ses nu
som en form av neurogen smärta. Kunskapen om VVS, dess orsaker och förlopp, har varit
ofullständig. Vi har kunnat visa att en stor del av VVS patienter kan klassificeras som deprimerade
och ångestfyllda och att även deras partners är deprimerade. Vi har också funnit
personlighetsfaktorer uttryckt i temperament och karaktärsdimensioner hos dessa unga kvinnor som
kan ha betydelse för uppkomsten av både de somatiska och psykiska symtomen. Vi har också funnit
att ångest, depression och stress är vanligt hos patienter med oral och genital erosiv lichen dvs
såriga slemhinneförändringar i mun och underliv.
En tvärvetenskaplig projektgrupp har kartlagt förekomsten av patienter med s.k. psykosomatiska
tillstånd i sjukvården. Projektet kunde rapportera att närmare 30% av patienterna bedömdes ha
psykosomatisk problematik och att vårdgivarna ansågs sig inte ha tillräcklig kompetens att
handlägga denna patientgrupp. Resultatet har medfört att man har satsat på att öka kompetensen hos
personalen och öka andelen beteendevetare i primärvården.
Forskning på stress/utbrändhet, kognitiv funktion och hälsa/ Psykisk belastning i arbetslivet
I en populationsstudie har förekomsten av stress kartlagts som visade att kvinnor mellan 30-40 år
var mest belastade och att depression var vanligt hos denna grupp. Betula-projektet är en
longitudinell studie av åldrande, minne och demens som pågått i Umeå under en 20-årsperiod.
Deltagarna i projektet har testats, intervjuats och undersökts medicinskt och psykologiskt vid 5
tillfällen (1988-90, 1993-95, 1998-2000, 2003-2005 och 2008-2010). Totalt deltar ca 4000 personer.
Projektets syften är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma
riskfaktorer för demens och att bestämma tidiga prekliniska tecken på demens. I ett delprojekt
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studeras sambandet mellan stress/utbrändhet, kognitiv funktion och hälsa samt effekten över tid av
stress/utbränd på kognitiv funktion och hälsa.
Vi har visat att anställda med hög stressnivå kan framgångsrikt behandlas med en affektfokuserande
psykologisk behandlingsmetod).
Utveckling av psykologiska gruppbehandlingsmetoder
Vi har under en längre tid utvecklat psykopedagogiska gruppbehandlingsmetoder. En metod
”Affektskola” har visat sig vara effektiv för psykosomatiska tillstånd och stress/utbrändhet (19,20).
Affektskolan har blivit uppmärksammad i Sverige och används inom psykiatri, primärvård och
psykologutbildning. En gruppbehandlingsmetod, ”Fobiskolan”, för fobipatienter (odontofobi) har
också utvecklats (21).
Åldrande, kognition och oral hälsa
Under 2010 startas ett nytt projekt ”åldrande, kognition och oral hälsa” som kommer att pågå i ca 4
år. Projektet, som är en del i Betula-projektet, utgår från våra tidigare resultat där vi funnit samband
mellan oral hälsa och kognitiv funktion och genetiska faktorer. De ny projektet fokuserar på oral
hälsa och kognitiv funktion kommer att bl.a. studeras med hjälp av MRI och fMRI.
Tabell 1. Oversikt over ansatte i vitenskapelige stillinger ved søkerenhetene
Professor

Førsteamanuensis

Postdoktor

Stipendiater1

Tatt opp i dr. gradsprogram2

I - stilling II-stilling I- stilling II-stilling
PF
2
5
2
13
13
IPS
9
2
7
2
1
10
14
IHO
2
2
11
3
2
7
20
Commented [U4]: vi har fler på IHO. Har bedt kontorsjef
hjelpe meg med oversikten.
R-BUP
3
3
4
1
3
1
IKO
10
5
5
1
Totalt
Merknad:
1Her er regnet de som er stipendiater – enten universitetsstipendiatstilling eller eksternt finansiert (Helse Nord, NFR
el.l)
2Her er regnet de som er tatt opp i doktorgradsprogram og som blir veiledet av personer ansatt ved enheten.
Hovedtyngden av disse personene er ansatt i kliniske stillinger, men forsker i delstilling.

Tabell 2. Oversikt over avlagte doktorgrader fra søkermiljøene siden 2000
År
2000

Doktorand
Tore Sørlie

2000

Siv Eli Kvernmo

2001

Trond Bratlid

2001

Vidje Hansen

2001

Hans Ketil Norman*

2001

Anne Grethe Talseth*

2002
2003

Amy Holtan
Åke Elden

Yrkesgruppe Forankring Tema
Lege
PF
The measurement of coping and physical function. Psychosocial
predictors of the process of coping and treatment satisfaction in
surgical patients
Lege
RBUP
North Norwegian adolescents in a multiethnic context. A study of
emotional and behavioural problems, ethnic identity and
acculturation attitudes in Sami, Kven and Norwegian adolescents.
Lege
PF
Light- and psychoneroendocrine investigations of seasonal disorders
in a sub arctic population
Lege
PF
Psychiatric morbidity and mortality in Northern Norway in the era
of deinstitutionalisation
Sykepleier
IHO
Lucidity in people with severe dementia as a consequence of person
centered care
Sykepleier
IHO
Psychiatric care of people at risk of committing suicide : narrative
interviews with registered nurses, physicians, patients and their
relatives
Sosiolog
RBUP/IS
Barndom i fosterhjem i egen slekt.
Psykologi
IPS
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2004

Rolf Wynn

Lege

PF

Restraint and seclusion in a Norwegian university psychiatric
hospital

2005

Geir Lorem

Filosof

IHO

A study of the spoken word as means of understanding
schizophrenic patients

2006

Roman Koposov

Medisiner
(Russland)

RBUP/IPS

Adolescents who commit crime: a study of factors associated with
mental health problems among juvenile offenders in Northwestern
Russia.

2006

Claudia Rodrìguez-ArandaPsykologi

IPS

2006
2007

Oddgeir Friborg
Sissel Lisa Storli

Psykologi
Sykepleier

IPS
IHO

Validation of a scale to measure resilience in adults
Living with experiences and memories from being in intensive care.
A lifeworld perspective

2007

Åshild Fause

Sykepleier

IHO

Forpleiningen tilfredsstillende. Prisen ligesaa.

2007

Grigory Rezvy

Lege

PF

2007

Tordis S. Høifødt

Lege

PF

The Barents Project in Psychiatry
A comparative study of the mental health services in Archangelsk
County and Northern Norway
Exploring learning processes in psychiatry among medical students
and young physicians

2007
2008

Tone Skarbø
Kåre Sten Olafsen

Psykolog
Psykolog

IPS
RBUP

2008

Sturla Fossum

Psykolog

RBUP

2008

Gunn Kristin Øberg

Fysioterapeut IHO

2008

Cathrine Arntzen

Ergoterapeut

2008

Walter Schønfelder

Sosiolog

PF

2008
2008
2008
2008
2009

Deede Gammon
Karl Yngvar Dale
Per M. Aslaksen
Jan-Are Kolset Johnsen
Aud-Mari Sohini Fjelltun

Psykolog
Psykolog
Psykolog
Psykolog
Sykepleier

IPS
IPS
IPS
IPS
IHO

2009

Liv Wergeland Sørbye

Sykepleier

IHO

2009
2009

Gudrun Nilsen
Svein Bergvik

Sykepleier
Psykolog

IHO
PF

2009

Jack Edvardsen

Lege/psykolog PF

2009

Randall Sexton

Lege

PF

2009
2009
2009
2010
2010

Ole Åsli
Annie Årseth
Marianne Halvorsen
Trond Bjerke
Elin Damsgård

Psykologi
Psykolog
Psykolog
Pedagog
Sykepleier

IPS
IPS
IPS

2010

Kirsti Torjul

Sykepleier

IHO

2010

Mari Wolff Skaalvik

Sykepleier

IHO

IHO

IHO

Precursors of regulatory competence in term and preterm infants:
The influence of a sensitizing intervention on temperament and
social communication during the first year of life.
Effectiveness of interventions and factors of relevance in the
treatment of children with conduct problem.
Fysioterapi til for tidlig fødte barn. Om sensitivitet, samhandling og
bevegelse
"Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre"
Å leve med apraksi etter hjerneslag
Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om
samarbeid mellom organisasjoner og profesjoner
Meta-perspectives on telemedicine: Theory, method and a case

Waiting for nursing home placement:
A study of the life situation of frail elderly and their carers
Frail homebound elderly: basic nursing challenges
of home care. A comparative study across 11 sites in Europe
Smerter under Nordlyset. Den vanlige lidelsen. Det uvanlige liv
Psychological factors in recovery of coronary artery disease patients
in Northern Norway
A genetic spectrum approach to affective and schizophrenic
disorders. A twin and family study
Traditional healing and the public mental health services of Northern
Norway – interfaces and cooperation

Opplevd tilstedværelse: Potensialer ved bruk av IKT I rusbehandling
Activity related pain in patients with musculoskeletal
disorders. An explorative study
Living with ethical dilemmas. The ethical reasoning of
surgeons and nurses in surical units.
Nursing homes as learning environments. A study of
experiences and perceptions of nursing students and
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2010

Elin Damsgård

Sykepleier

IHO

2010

Kirsti Torjul

Sykepleier

IHO

supervising nurses
Activity related pain in patients with musculoskeletal
disorders. An explorative study
Living with ethical dilemmas. The ethical reasoning of
surgeons and nurses in surical units.

*Arbeid utført her, men disputert ved Univ. i Umeå.
C. Planer for forskerskolen
1. Behov
Det er et økende behov for prosjektutvikling og veiledning innen klinisk relevant forskning og for
tilpasset forskeropplæring. Dette gjelder i stor grad innen helsefaglig forskning, men også innen
annen klinisk relevant forskning.
Forskere med felles tematisk og metodisk tilnærming har behov for kontakt og læring mellom
likemenn i gruppe. Dette behovet kan i begrenset grad ivaretas når det ikke er etablert noen felles
møteplass for forskeropplæring og gjensidige presentasjoner og diskusjoner.
Vitenskapelig ansatte ved ulike institutter og forskningsgrupper ved det Helsevitenskapelige
fakultetet trenger en møteplass hvor de i møte med klinikere og klinikkens ledere kan utvikle nye
forskningsprosjekter som involverer flere miljøer og som spenner fra klinikk til grunnforskning.
Forskerskolen vil fungere som en videreføring av arbeidet med å utforme en forskningsfremmende
brobygging mellom akademi og klinikk som eksemplifisert gjennom dannelsen av PFFT, senere
NNPF.
2. Strategiske overveielser
Et samspill mellom klinikk og universitet i utviklingen av forskningsprosjekter vil sikre
forskningsprosjektenes relevans og klinikkens medvirkning i alle faser av forskningsprosessen. Et
slikt samspill vil styrke mulighetene for finansiering gjennom helseforetaket, for at klinikkens
ledere legger forholdene til rette for at forskningen skal skje i klinikken og for at
forskningsprosessen og dens resultater får konsekvenser for klinisk praksis.
Mange kliniske forskningsprosjekter er mindre, selvstendige prosjekter, ikke minst fordi
utforskningen av avgrensede kliniske problemstillinger med mulig nytteverdi for klinikken er det
som motiverer mange klinikere for forskning. Slike prosjekter vil måtte utgjøre en vesentlig del
også av fremtidens prosjektportefølje.
På sikt kan det være klokt å utvikle større prosjekter som involverer forskere fra flere
forskningsgrupper både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og som spenner fra grunnforskning til
klinikk (translasjon). Dette vil kunne styrke konkurranseevnen om forskningsmidlene.
I denne sammenhengen vil det mest aktuelt å satse på eksisterende sterke fagmiljøer.
Samtidig blir det av undervisningsmessige og fagutviklingsmessige grunner viktig også i fremtiden
å ivareta klinisk sentrale temaområder som per i dag er mindre utviklet så som biologi og rus.
Biologi er et temaområde som tradisjonelt tiltrekker seg leger som i dag en gruppe som det er
vanskelig å rekruttere til forskning.
Forskerskolen skal ta mål av seg til å være et verksted for prosjektutvikling i et samspill mellom
samfunnsaktører (klinikkens ledere og andre klinikere) og forskere.
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Forskerskolen vil bidra til å videreutvikle og supplere samarbeidsrelasjoner som allerede er utviklet
både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
3. Forskerkurs
Et vesentlig argument for etableringen av en forskerskole i psykisk helse er behovet for forskerkurs
som er tilpasset problemstillingene. Forskerskolen vil blant annet satse på opplæring i relevante
kvalitative metoder og RCT-metodikk.
Innen eksisterende forskerutdanning er 15 studiepoeng obligatoriske og 15 valgbare. Det bør være
rom for stor individuell variasjon for valg av kurs som kan være tellende – dette gjelder både for
metode og mer fagspesifikke forskerkurs. Forskerkolen vil arrangere kurs som er tematisk
skreddersydd.
4. Formidling
Formidling skal bakes inn i forskerskolen, med fokus på dette tidlig i løpet i form av tidlig
inngående diskusjon av problemstillinger og design, midtveisevalueringer og planlegging av
formidling av publiserte resultater – både i forhold til klinikk og offentlighet.
5. Felles fora for prosjekter som er tematisk beslektet
Forskere som tilhører samme tematiske gruppe vil regelmessig møtes til dagsseminarer 1-2 ganger
per semester med forelesninger og veiledning i gruppe ledet av eksterne forskere.
De tematiske gruppene som allerede er etablert i regi av NNPF (klinisk helsepsykologi, psykiatrisk
helsetjenesteforskning og epidemiologi, biologisk psykiatri og rus) vil bli bygget videre på.
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Innspill til rapporten «Et «puff» i riktig retning? – Evaluering av fire lokale forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet» saksnummer 2016/910 i ePhorte.
Forskerskolen Infection, Inflammation and Immunity (III) ble opprettet i 2012. Overordnet mål var å
samle PhD-studenter tilknyttet fire forskningsgrupper ved tre institutt for å gi dem et enda bedre
læringsmiljø. III har i løpet av virksomhetsperioden oppnådd sine mål om rekruttering og aktivitet,
noe som også blir påpekt i evalueringsrapporten. III har også bidratt til opprettelsen av den nasjonale
forskerskolen «Infection Biology and Antimicrobials» (IBA) finansiert av NFR.
I rapporten oppsummerer Result erfaringer med forskerskolene, og gir anbefalinger og innspill på
følgende:
Videreføring av forskerskolene
Tiltak for å styrke ph.d.-studentenes arbeidsvilkår og avhandlingsarbeid
Videreutvikling av forskerskolekonseptet (og alternative forskerskolemodeller)
Seksjon for forskningstjeneste ber om konkrete tilbakemeldinger på om hvorvidt man mener
forskerskolene bør videreføres eller nedlegges.
Styret for Forskerskolen Infection, Inflammation and Immunity (III) mener at det er tungtveiende
grunner til at Forskerskolen III bør videreføres.
Forskerskolen III har fått positiv tilbakemelding fra PhD-studentene. Skolen har hatt den effekt som
var ønsket selv om den fortsatt kan videreutvikles og forbedres. Før etablering av forskerskolen
kjente PhD studenter fra de forskjellige forskergruppene lite til hverandre, nå treffes de til ukentlige
seminarer. Forskerskolen III har samlet sett hatt en forsterkende og samlende effekt på fagmiljøet
forskerskolen bygger på. Dette fagmiljøet i Tromsø har stor kompetanse innen små kjerneområder,
men gjør sitt ytterste for å hente ut synergieffekter av relativt små forskningsgrupper med
overlappende faglige interessefelt. Vi har de siste årene hatt flere tunge satsinger og felles
søknader (SFF initiativ, Jebsen-søknad, Digitalt liv-søknad, Tverrfakultære satsinger, etc.). Dette er
noe Helsefak/UiT bør støtte opp om, og vi mener Forskerskolen III er et viktig "lim" for å
opprettholde godt vitenskapelig samarbeid i Tromsø, allerede fra tiden som PhD-student og blant
erfarne forskere.
Statistikken viser at Helsefak har utfordringer knyttet til fullføring av PhD-utdanningen og kun 64% av
kandidatene har disputert innen 6 år i 2015. Dette er en problemstilling som forskerskolen har i fokus
og vil aktivt jobbe for å positivt påvirke den enkelte students fremdrift.
Dersom forskerskolene bør nedlegges, ber Helsefak om at det vurderes om hvorvidt enkelte aktiviteter
innenfor forskerskolene (fagseminarer, ph.d.-emner etc.) bør videreføres eller ikke.
Forskerskolen III er en viktig partner i den nasjonale NFR-finansierte forskerskolen Infection Biology
and Antimicrobials (IBA). IBA vil i hovedsak finansiere reise og opphold for PhD-studenter som skal
delta på godkjente emner/aktiviteter. IBA har samarbeid med den svenske forskerskolen NDPIA som
også støtter studenter økonomisk for deltakelse ved godkjente emner. Det er derfor viktig at
Helsefak har emner/aktiviteter å tilby Norske og nordiske studenter.
Dersom fakultetet velger å legge ned forskerskolen, bør Helsefak videreføre et kurs som kan inngå i
den nasjonale forskerskolen IBA. MBI-8001 “Molecular and clinical aspects of infection,
inflammation and immunity” er vårt flaggskipskurs som, i tillegg til våre egne PhD-studenter,
tiltrekker seg både PhD-studenter fra andre universiteter i Norge så vel som forskere og andre
ansatte ved UiT og UNN. Kurset har årlig internasjonale toppforskere fra de beste institusjoner
(Harvard, Oxford mfl) som gjesteforelesere. Dette gir studenter og veiledere verdifull innsikt i
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forskningsfronten(e) og en glimrende mulighet til nettverksbygging. Invitasjonene har og medført
etablerte samarbeid med forskningsgrupper ved Helsefak.
MBI-8001 er under revisjon for å få en utforming som er tilpasset også den nasjonale forskerskolen
IBA. En absolutt forutsetning for videreføring av emnet, også etter en revisjon, vil være at det har en
solid finansiering tilsvarende dagens nivå fra Helsefak. Uten driftsmidler tilsvarende dagens
bevilgning må emnet nedlegges med øyeblikkelig virkning.
MBI-8002 «Research Seminar Series in Infection, Inflammation and Immunity» er bra for
miljøbygging. For PhD studentene er det god ferdighetstrening med langsgående seminarrekker og
de får utvidet sin faglige horisont i sin PhD utdannelse. MBI-8002 må videreføres inntil alle studenter
som er påbegynt får fullføre emnet. En eventuell nedleggelse anser vi som svært uheldig med tanke
på at vi mister faste felles kontaktpunkter for PhD-studentene og deres veiledere.
Andre aktiviteter og ferdighetstrening på forskerskolen III krever driftsmidler og kan ikke videreføres
uten økonomisk støtte.
Seksjonen ønsker også tilbakemelding på hvilke(n) av de foreslåtte alternative forskerskolemodellene
(eller kombinasjoner av disse) man mener er mest egnet ved en eventuell videreutvikling av
forskerskolekonseptet.
Fleksibilitet i opplæringsdelen er viktig for å gi hver enkelt student en optimal forskerutdanning.
Helsefak har valgt å sette 15 ECTS som obligatorisk for alle (i.e. Vitenskapsteori og etikk: 6
studiepoeng, Vitenskapelig metode: 6 studiepoeng, Forskningsformidling: 3 studiepoeng) og det
begrenser studentenes muligheter for annen ferdighetstrening.
En PhD-utdanning innenfor fagområde III krever som regel bruk av en rekke svært avanserte metoder
og opplæring skjer ofte gjennom PhD-kurs ved UiT, universitet i Norge eller i utlandet. Gjennom vårt
samarbeid med den nasjonale forskerskolen (IBA) blir det etter hvert flere nasjonale og
internasjonale kurstilbud som vil være relevante for PhD-studenter i vårt fagområde. Det er derfor
viktig at opplæringsdelen ikke låses til lokale tilbud men gir god plass til å ta emner ved andre
institusjoner og internasjonalisering.
En PhD-student bør ha tilbud om (knowledge - competence – skills):
1. emner på høyt faglig nivå
2. trening i avanserte metoder
3. generell ferdighetstrening som f.eks. skrive vitenskapelig tekst, utforme søknader, muntlig
presentasjon, formidling, etikk og vitenskapsteori
4. vitenskapelige konferanser med presentasjon (poster/oral)
5. nettverksbygging lokalt/nasjonalt/internasjonalt
Result skisserer fem modeller for fremtidige forskerskoler. Etter vår mening er det en skole basert på
en Differensiert PhD modell, og med tilknytting til Nasjonale forskerskoler der det er mulig, som best
vil ivareta PhD studentenes behov for fleksibilitet og individuell tilpassing.
På vegne av Forskerskole «Infection, Inflammation and Immunity»
Johanna Ericson Sollid
Leder av forskerskolen
Forskningsgruppe for Host-Microbe Interaction
Institutt for medisinsk biologi
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Seksjonfor forskningstjenester
Det helsevitenskapelige
fakultet
UiT Norgesarktiskeuniversitet

Innspill fra MCCR forskerskolen til til rapporten «Et «puff» i riktig retning? –
Evaluering av fire lokale forskerskoler ved Det helsevitenskapeligefakultet,
UiT Norgesarktiske universitet»
ForskerskolenMolecular and Clinical Cancer Research,MCCR, ble opprettet i 2012.
Hensiktenvar å skapeet organisert,fremtidsrettetog samlendelæringsmiljø for de PhD
studenterved Fakultetetsom driver eksperimentellog/eller klinisk kreftforskning. Ved
oppstartinvolverte forskerskolenni forskningsgruppersom fordelte seg på tre i nstitutter
ved Helsefak, med syv grupperfr a IMB, to fra IKM og en fra IFA. I ettertid har det vært
noeomorganiseringav enkelteforskningsgrupper,menalle er fortsattmedi forskerskolen.
I rapportenoppsummererResult erfaringer med forskerskolene,og gir anbefalingerog
innspill på følgende:
-

Videreføringav forskerskolene

-

Tiltak for å styrkeph.d.-studentenes
arbeidsvilkårog avhandlingsarbeid

-

Videreutvikling av forskerskolekonseptet
(og alternativeforskerskolemodeller)

Kommentarer til r apporten generelt:
MCCR synesResulthar gjort en megetgod jobb og at rapporteni stor grad gir et riktig
bilde av forskerskoleneved HelseFak.Det er ogsåsett på forskerskole-ordningergenerelt
medet kritisk blikk og det etterlysesgodeevalueringerav slike ordninger.
Forskerskolene
har bidratt til opprettelse/videreføring
av PhD kurs på et høyt internasjonalt
nivå, samt seminarserierder PhD studentenehar fått trening i å formidle eget og andres
arbeid.Samtidigharforskerskoleneikke lykkessågodti å gjøreseg«synlig»for studentene
og miljøet ellers. Dette skyldes i stor grad manglenderessurserfor gjennomføringav
arrangementer
som en egen«Åpen dag» (MCCR har fått væremed på BioStructsin Åpen
dag), mer aktive på nett og sosiale medier, og sosiale tilstelninger som ville være
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nettverksbyggende, samt synliggjøre og promotere skolene. Vi er derfor enige i at
Fakultetets forventninger til forskerskolene var urealistisk høye i forhold til de ressurser
(både økonomiske og administrative) som skolene ble tildelt.
MCCR er ikke enig i at «forskergruppene har spilt en perifer rolle» i forskerskolen.
I vår forståelse er det forskningsgruppene som utgjør grunnlaget for forskerskolene. De
drives av forskningsgruppene, som samarbeider for å gjennomføre PhD kursene med
tilhørende eksamener. Det er svært ressurskrevende å gjennomføre «flaggskipskurs» med
internasjonale forelesere og internasjonal deltakelse. MCCR er derfor enig i at en styrking
av forskningsgruppene, både kompetansemessig og som faglig/sosial arena, vil ha positiv
betydning for studentenes læring – og ytterligere styrke PhD kurs og andre opplæringstiltak
som forskningsgruppene (i regi av forskerskolene) tilbyr i dag.
PhD studentene rapporterer læringsutbyttet i forskerskolene som middels eller
under middels, samtidig som de uttrykker høy tilfredshet og stort læringsutbytte av PhD
kursene som tilbys i forskerskolene. Kan dette skyldes at studentene faktisk ikke oppfatter
PhD kursene som en del av forskerskolen? Dette kan forbedres ved bedre og økt
kommunikasjon om innholdet i forskerskolen. MCCR har hele tiden hatt egne nettsider der
det går klart fram at Bio-8302 og Bio-8303 er en del av forskerskolen, men siden også
studenter som ikke er med i forskerskolen deltar på kurset tenker man kanskje ikke over at
kursene utgjør det mest sentrale innholdet i MCCR forskerskolen.
Rapporten peker på at fakultetets tjenester utover opptak til PhD kurs, i liten grad
har vært involvert i arbeidet med forskerskolene. MCCR ønsker sterkt å kunne involvere
tjenester fra Fakultetsadministrasjon for å styrke synligheten av forskerskolen – som
annonsering på hjemmesider og nyhetssider, opprettelse av gode hjemmesider,
synliggjøring på Fakultetets hjemmesider.
Seksjon for forskningstjeneste ber om konkrete tilbakemeldinger på om hvorvidt man
mener forskerskolene bør videreføres eller nedlegges.
MCCR arrangerer to nordiske PhD kurs hvert år (Bio-8302 og Bio-8303) med internasjonal
deltakelse og internasjonale foredragsholdere. Disse er svært ressurskrevende, både
økonomisk, faglig og administrativt. Hvis MCCR skal videreføres, må det tilføres flere
ressurser til skolen slik at ytterlige tiltak for å styrke læring, miljø, nettverk og
synliggjøring, kan etableres og gjennomføres.
MCCR gjennomfører også en seminarserie for PhD studentene, der de legger frem sitt
arbeid for andre studenter og veiledere. Det har tatt tid å etablere, og finne riktig form, på
denne seminarserien – men vår mening er at den har hatt en positiv utvikling det siste år
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med god deltakelse og gode faglige diskusjoner. Den gir også studentene god trening i
faglig presentasjon i trygge omgivelser. Ved en videreføring av MCCR, vil vi søke å
videreutvikle denne seminarserien. Det vil da være naturlig å gi den kursstatus som gir
studiepoeng i PhD utdanninga.
Vi ønsker også å gjennomføre en «Åpen dag» hvert år, for å synliggjøre det arbeid
som foregår i forskerskolen, i nærmiljøet.
Dersom forskerskolene bør nedlegges, ber Helsefak om at det vurderes om hvorvidt
enkelte aktiviteter innenfor forskerskolene (fagseminarer, ph.d.-emner etc.) bør
videreføres eller ikke.
Hvis MCCR blir nedlagt, ønsker vi sterkt å fortsette kursene Bio-8302 og Bio-8303. Disse
kursene ble opprettet lenge før forskerskolen, og har vært svært viktig for å gi studentene
faglig relevante kurs på et internasjonalt høyt nivå.
Vi ønsker også at det arrangeres en seminarserie for PhD studentene ved
Instituttet/Fakultetet. Denne skal ha som mål å gi studentene trening i å presentere eget
arbeid, gjøre Instituttets/Fakultetets forskning kjent for andre, samt styrke miljøet ved å
skape kontakter og nettverk.
Seksjonen ønsker også tilbakemelding på hvilke(n) av de foreslåtte alternative
forskerskolemodellene (eller kombinasjoner av disse) man mener er mest egnet ved en
eventuell videreutvikling av forskerskolekonseptet.
Result skisserer fem modeller for fremtidige forskerskoler som i stor grad er overlappende.
MCCR mener, som IMB, at «Differensiert ph.d.-modell» med et relativt omfattende
hovedkurs med vekt på faglige problemstillinger (flaggskipkurs) og med øvrige kurs
innrettet mot studentenes behov for forskerferdigheter innen sitt prosjekt og fagområde
ville kunne være en god og mer fleksibel løsning. Dette vil kunne hjelpe dersom en løser
opp i «proteksjonismen» der de ulike universitetene har bygd opp for mange «tollmurer» i
form av obligate (tvungne) kursprogram for sine PhD studenter. En differensiert modell
med åpning for tilknytting til nasjonale forskerskoler, vil kunne være en vei å gå. Der er vi
enige i IMB sitt utsagn om at: «opplæringsdelen i mindre grad bør låses til lokale tilbud,
og i større grad åpne for å ta emner og kurs ved andre institusjoner. Der det er mulig bør
studentene tilknyttes nasjonale forskerskoler.»
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Denne tilbakemeldinga er utarbeidet på vegne av Forskerskolen «Molecular and Clinical
Cancer Research (MCCR)» av
Eva Sjøttem
Emneleder for Bio-8302 og Bio-8303
Molekylær Kreftforskningsgruppe
Institutt for Medisinsk Biologi
med enkelte endringer og tilføyelser gjort av Terje Johansen, leder for MCCR
forskerskolen.
Vennlig hilsen,

Terje Johansen
Professor, Dr. scient.
Molecular Cancer Research group
Institute of Medical Biology
UiT – The Arctic University of Norway
9037 Tromsø
Norway
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref.: 2016/910 LBN023
Dato: 11.08.2016

Saksnr: PF 20-16

SAK PF 20-16
Til:
Programstyret for forskerutdanning
Møtedato: 24.08.2016

SAK PF 20-16 Lokale forskerskoler ved Helsefak
Etter evalueringen av de lokale forskerskolene ved Helsefak, bes programstyret om å ta stilling til
spørsmålet om hvorvidt Helsefak bør videreføre egenfinansierte forskerskoler.
Bakgrunn:
I 2012 ble det formelt opprettet fire forskerskoler ved Helsefak med virkeperiode 2012-2016 med
mulighet for videreføring avhengig av evalueringsresultat. Følgende forskerskoler ble opprettet:
Forskerskolen Psykisk helse, Forskerskolen Travers, Forskerskolen Infection, Inflammation and
Immunity og Forskerskolen MCCR. Det ble bevilget 2,4 mill kroner årlig til drift av forskerskolene.
Målet var å gi et flertall av ph.d.-studentene et enda bedre læringsmiljø, bidra til en signifikant økning
i antall ph.d.-studenter med ekstern finansiering, samt sørge for gjennomstrømming i henhold til
normert progresjon. Spesifikt ble det fastsatt følgende endepunktsmål og suksesskriterier:
 Kontrollert for undervisningsplikt, sykdom og lovfestede permisjoner skal i gjennomsnitt 90
% av ph.d.-studentene levere avhandling innen normert tid
 75 % av alle ph.d.-studenter ved Helsedak skal tilhøre en av fakultetets forskerskoler
 Forskerskolene skal bidra til en betydelig økning av det totale antallet ph.d.-studenter ved
fakultetet
 90 % skal angi høy eller meget høy tilfredshet på mål som etterspørres i framdriftsrapportene
(og som er knyttet til veiledning, undervisning og andre pedagogiske virkemidler).
Evaluering av lokale forskerskoler ved Helsefak:
Det ble besluttet at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av forskerskolene som grunnlag
for sak til fakultetsstyret om eventuell videreføring, med eventuelle endringer, eller nedlegging av
forskerskolene etter virkeperioden. I januar 2016 ble det inngått en avtale med Result (Ressurssenter
for undervisning, læring og teknologi) for evaluering av lokale forskerskoler ved Helsefak. Den
ferdige rapporten ble oversendt fakultetet 3. juni 2016.
Rapporten ble presentert på programstyremøte den 15. juni.
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Resultatet av evalueringen viser følgende:
Gjennomstrømning:
For få kandidater har gjennomført sin doktorgrad i forskerskolene for å kunne måle faktisk
gjennomstrømning. I spørreundersøkelsen svarer imidlertid ph.d.-studentene at forskerskolene ikke
har bidratt til økt studieprogresjon. Ph.d.-studentene fremhever selv andre faktorer som har betydning
for framgang i ph.d.-arbeidet,- som for eksempel forskningsgruppen, medstudenter og andre
forskere. Veileder nevnes som spesielt viktig.
Rekruttering:
Man er langt unna målet om at 75 % av alle studenter skal tilhøre en av fakultetets forskerskoler, selv
når studenter under den nasjonale forskerskolen EPINOR inkluderes. Rekruttering og deltagelse
innenfor forskerskolene har vært varierende. Hovedinntrykket er at forskerskolene har rekruttert på
minimumsnivå som antas å være nødvendig for å kunne utvikle forskerskolene som miljø. Man har
også i stor grad vært avhengig av ekstern deltagelse på seminarer.
Forskerskolene kan heller ikke sies å være en pådriver i rekruttering eller finansiering av ph.d.stillinger, noe som støttes av uttalelser fra forskerskolen og instituttledelsen i rapporten.
Studenttilfredshet, læringsmiljø og læringsutbytte:
Ph.d.-studentene er samlet sett middels eller under middels fornøyd med forskerskolene, og
evalueringen viser at studentene har problemer med å skille mellom forskerskolen og det normale
ph.d.-programmet.
Forskerskolene har ikke lykkes med på skape et læringsmiljø som studentene identifiserer seg med
eller aktivt bruker. Nesten 80 % av studentene svarer at andre grupper er mer viktig som sosialt
læringsmiljø enn forskerskolen. 60 % vurderer eksternt nettverk (eksempelvis forskningsgrupper)
som viktigere enn forskerskolen.
Evalueringsgruppens oppfatning er at forskningsgruppene og veiledere har vært lite involvert i
forskerskolene, og identifiserer seg i liten grad med disse.
Evalueringen viser at studentene ilegger forskerferdigheter forholdsvis stor betydning. Forskerskolen
III synes å ha lykkes best med å skape et internt læringsmiljø for studentene, og rapporten framhever
den obligatoriske seminarrekken som en av grunnene til dette.
Forskerskolene beskrives som «forsterkede» ph.d.-emner. Det er få tiltak utenom emnene, og de man
har etablert er forholdsvis enkle og tradisjonelle. Tiltak skiller seg heller ikke særlig fra andre man
finner under «vanlige» ph.d.-emner. Hovedfokus og hovedinnsats i forskerskolene har vært knyttet
til planlegging og gjennomføring av ph.d.-emnene. Emnene i seg selv har også hatt en stor merverdi
for institutt og fakultet ved å bidra til faglig utvikling og nettverksbygging, samt profilering av
fakultetet nasjonalt/internasjonalt. Forskerskolen MCCR trekkes spesielt fram i denne
sammenhengen.

Rapporten konkluderer med at «[d]et er vanskelig å se positive effekter av forskerskolen som
virkemiddel til å øke kvalitet, integrasjon og gjennomstrømming». Ambisjonen til fakultetet og
forskerskolene har vært for høye i forhold til tid og ressurser, og sterkere forankret blant institutt- og
fakultetsledelsen enn i forskningsgrupper og hos veiledere.
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Anbefaling og innspill til videre arbeid:
Evalueringsgruppen fremmer flere alternative forslag.
Forskerskolen Travers foreslås nedlagt, og emner under forskerskolen videreføres som vanlige
ph.d.-emner. Forskerskolen Psykisk helse ønsker å etablere en ny skole med nye kurs,- noe
evalueringsgruppa ikke har tatt stilling til.
Forskerskolene MCCR og III kan videreføres etter en revisjon, hvor det fokuseres på utvikling av
læringsmiljø og forskerferdigheter, samt større involvering av forskningsgrupper og veiledere. Ved
en eventuell videreføring av forskerskolekonseptet bør det også angis klarere og strengere kriterier
for å oppnå forskerskolestatus.
Som et alternativ til videreføring av forskerskoler kan flaggskipstatusen knyttes, med påfølgende
støtte, til ph.d.-emner med særlig høy kvalitet, mens forskerskoler som konsept avvikles.
Det foreslås også en videreutvikling av forskerskolekonseptet, og rapporten fremhever fem
alternative forskerskolemodeller:
-

-

Skolemodellen som består av enkeltkurs som tematiserer forskningsferdigheter. Skolen
ligger under forskningsseksjonen, med en egen faglig leder.
Forskningsgruppemodellen hvor forskningsgruppene har et kollektivt ansvar for ph.d.studentenes utvikling og behov. En ph.d.-koordinator oppnevnes som følger opp
forskningsgrupper og ph.d.-studentene.
Nasjonale forskerskoler
Differensiert ph.d.-modell med delt fokus på faglige problemstillinger og
forskningsferdigheter (inspirert av forskerskolen III).
Totalmodellen hvor forskerskolen har det totale ansvaret for opplæringen og frihet til å
utforme denne etter tema og behov.

Evalueringsgruppen anbefaler også at man ser på generelle tiltak, uavhengig av forskerskolen, for å
styrke gjennomstrømmingen:
-

Vurdere kriterier for rekruttering av ph.d.-studenter
Arbeidsvilkårene til ph.d.-studentene (pliktarbeid)
Styrking av veilederkompetansen
Forskningsgruppene og deres rolle i studentenes avhandlingsarbeid. - Evalueringsgruppen
mener også at det ikke er usannsynlig at en styrking av forskningsgruppene kan ha en større
positiv effekt for ph.d.-studentene enn dagens forskerskoler.

Tilbakemelding fra forskerskoler og institutter:
Forskerskolene og instituttene ble bedt om å komme med konkrete tilbakemeldinger på rapporten,
om forskerskolene bør videreføres eller ikke, samt hvilke aktiviteter som eventuelt bør
gjennomføres. Man ba også om anbefaling på hvilke(n) alternativ forskerskolemodell (eller
kombinasjoner av disse) man mente ville være mest egnet i den videre utviklingen av
forskerskolekonseptet.
Tilbakemeldingen fra forskerskolene var som følger:
Forskerskolen Infection, Inflammation and Immunity:
Ledelsen ønsker at forskerskolen videreføres og viser til positiv tilbakemeldinger fra studentene,
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samt at forskerskolen har bidratt til en samling av fagmiljøet som har resultert i flere tunge
satsinger og felles søknader (SFF-initiativ, Jebsen-søknad, Digitalt-liv søknad, Tverrfakultære
satsinger, etc.). Forskerskolen ser at den kan videreutvikles og forbedres, men mener forskerskolen
har hatt den effekten som var ønsket.
Forskerskolen viser videre til at den er blitt en viktig partner i den nasjonale
Forskningsrådsfinansierte forskerskolen Infection Biology and Antimicrobials (IBA) og mener det
er viktig at man sørger for at Helsefak viderefører emner som kan inngå i denne. Forskerskolens
flaggskipemne MBI-8002 Molecular and clinical aspects of infection, inflammation and immunity
har hatt gode resultater og er nå under revisjon for å få en utforming som er tilpasset forskerskolen
IBA. Forskerskolen understreker at det er viktig å sørge for en solid finansiering av emnet, og at
uten driftsmidler tilsvarende dagens bevilgning må emnet nedlegges med øyeblikkelig virkning.
Forskerskolen ønsker en differensiert modell med tilknytning til nasjonale forskerskoler som mulig
vil ivareta ph.d.-studentenes behov for fleksibilitet og individuell tilpasning.
Forskerskolen MCCR:
Forskerskolen mener ambisjonsnivået og fakultetets forventninger til forskerskolene ved
oppretting var urealistisk høye i forhold til tildelte ressurser. En videreføring av skolen vil kreve
flere ressurser til gjennomføring av tiltak for å styrke læring, miljø, nettverk og promotering av
skolen. Det ønskes også en større involvering fra Fakultetsadministrasjonen for å styrke
synligheten av skolen.
Dersom skolen skal legges ned ønsker forskerskolen at flaggskipkursene BIO-8302 - Molecular and
Clinical Aspects of Cancer – block I og BIO-8303 - Molecular and Clinical Aspects of Cancer –
block II) videreføres, og begrunner dette med viktigheten av å tilby studentene faglig relevante kurs
på et internasjonalt høyt nivå. Det fremmes også et ønske om at det arrangeres en seminarserie for
ph.d.-studenter ved fakultetet, med mål om å gi studentene trening i å presentere eget arbeid,
formidle forskning ved fakultetet, samt styrke miljøet.
MCCR mener forskningsgruppene har hatt et viktig bidrag i driften av flaggskipkursene, og mener
en styrking av forskningsgruppene vil kunne ha en positiv merverdi for studentene læring, samt
styrking av ph.d.-kurs og andre opplæringstiltak.
Dersom forskerskolekonseptet skal videreutvikles med utgangspunkt i evalueringsgruppens forslag
til alternative forskerskolemodeller, mener MCCR at det beste alternativet vil være en differensiert
forskerskolemodell med åpning for tilknytning til nasjonale forskerskoler. Skolen ønsker også en
mer fleksibel opplæringsdel med færre obligatoriske emner og større åpning for å ta eksterne emner
og kurs.
Tilbakemelding fra forskerskolen Psykisk helse:
Forskerskolen ser at oppfattelsen av hva en forskerskole skal inneholde har vært ulike i denne
prosessen, og at skolen selv har fokusert forskerskolens hovedaktiviteter rundt flaggskipkursene.
Forskerskolen er videre noe kritisk til rapportens konklusjon om at deltagelse på kurs har hatt liten
eller ubetydelig betydning for studentens ph.d.-arbeid. Forskerskolens oppfattelse er-, gjennom
løpende evalueringer av kursene, - at studentene er tilfredse og har opplevd nytte av å ta kursene,
ikke minst knyttet til egne presentasjoner av sine arbeider og forberedning av opposisjoner og
diskusjoner av disse. Forskerskolen har også opplevelsen av at det kvalitative kurset har fremmet
nettverket mellom forskere som benytter kvalitative metoder innen feltet psykisk helse.
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Psykisk helse fremhever at skolens merverdi gjennom planlegging og gjennomføring av
forskerskolens aktiviteter, er at man har knyttet nye og bedre kontakter mellom involverte etablerte
forskere med de muligheter dette har gitt for bedre forskningsbasert samarbeid. De øvrige
ambisjoner bak etableringen av forskerskolen synes i liten grad å ha blitt innfridd.
Flaggskipkursene under forskerskolen ønskers ikke videreført i nåværende form, men det er
planlagt oppretting av nye flaggskipkurs under forskerskolen.

Det er ikke mottatt tilbakemeldinger fra forskerskolen Travers.
Tilbakemelding fra instituttene var som følger:
Forskningsseksjonen mottok tilbakemelding og innspill fra tre av instituttene,- RKBU Nord, Institutt
for klinisk medisin (IKM) og Institutt for medisinsk biologi (IMB) på rapporten.
RKBU Nord:
Det er instituttets vurdering at forskerskolene ikke bør videreføres i sin nåværende form, og
foreslår at enkelte aktiviteter, primært kurs av særlig høy kvalitet med nasjonal og internasjonal
interesse kan videreføres. Instituttet foreslår også at fakultetet har en eller flere møteplasser for
nasjonal og internasjonal fagutvikling og nettverksbygging, med fokus på ph.d.-studenter, og at
formålet tilpasses nye endepunktsmål og suksesskriterier.
Ut fra ph.d.-studentenes tilbakemeldinger i rapporten, mener instituttet videre at
forskergruppemodellen er mest egnet ved en eventuell videreutvikling av forskerskolekonseptet.
Institutt for medisinsk biologi (IMB):
Instituttet mener målsetninger og forventninger som ble lagt til grunn ved oppretting av
forskerskolene var urealistiske, men at forskerskolene likevel har oppnådd gode resultater innen
målperioden og peker på forskerskolens rolle som et sosialt og vitenskapelig samlingspunkt for
forskningsgruppene ved instituttet. IMB kjenner seg ikke igjen i evalueringens konklusjon om at
forskningsgruppene har vært lite delaktig i forskerskolene, da forskerskolens kurs har vært sterkt
avhengig av forskningsgruppenes innsats. Instituttet er derimot enig i rapportens syn på at
forskningsgruppenes evne til å skape gode forskningsmiljøet bør styrkes, og mener det finnes for
få arenaer for samarbeid og koordinering mellom og på tvers av enhetene på universitetet.
IMB er enige i evalueringens konklusjoner vedrørende forskerskolen Travers. Når det gjelder
forskerskolene III henviser instituttet til evalueringen og mener den viser at forskerskolen bør
videreføres tilnærmet slik som i dag. Instituttet er ikke klar på om forskerskolen MCCR bør
videreføres som en forskerskole, eller om kurs og aktiviteter bør videreføres i en annen form.
Dersom den skal videreføres bør innhold og aktiviteter under seminarserien oppskaleres og
utvides. Dette vil kreve en høyere bevilgning da mesteparten av dagens bevilgning går til
flaggskipkursen, samt vil dette også kreve økt innsats fra forskerskoleledelsen.
Dersom forskerskolene besluttes nedlagt bør alle kurs og aktiviteter under forskerskolene III og
MCCR videreføres. I den sammenheng nevnes kursene BIO-8302 og BIO-8303 som sterkt
underfinansierte under dagens bevilgning. Også videreføring av MBI-8001 krever en finansiering
på samme nivå som dagens ordning. Dette kurset er også under revidering for å tilbys under den
nasjonale forskerskolen IBA.
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IMB mener både MBI-8002 og seminarserien ved MCCR kanskje kunne organiseres på en annen
måte enn i dag, og med et annet innhold, men at disse likevel til nå har hatt en positiv effekt på
miljøbygging og ferdighetstrening.
Instituttet mener en differensiert ph.d.-modell best vil kunne ivareta studentenes behov for faglig
skolering og individuell tilpasning, men mener også at kanskje Forskergruppemodellen er den
mest relevante, basert på studentenes egne tilbakemeldinger. Opplæringsdelen burde være mer
fleksibel og i mindre grad låses til lokale tilbud, men heller tilpasses den enkeltes behov og
interesser.
Tilbakemelding fra Institutt for klinisk medisin (IKM):
Instituttet henviser til rapporten vedrørende sin mening om forskerskoler, og har ingen
innvendinger mot konklusjonene i denne. Instituttet er ikke mot nedleggelse av forskerskolen
Travers, men mener likevel det er et behov for videreføring av kurs under skolen og at
finansieringen av disse må diskuteres videre. Instituttet støtter ideen om forskerskoler som et
positivt tilbud til ph.d.-studenter, og mener denne bør videreføres, enten nasjonalt eller lokalt med
muligens mindre miljøer som utgangspunkt.
Forskerskolen i psykisk helse ønsker videreføring med en annen kurs portefølje. Dette bør følges
opp videre i diskusjon mellom involverte ved forskerskolen, instituttet og fakultetet.
Administrasjonens vurdering:
Rapporten viser at fakultetets mål for etablering av lokale forskerskoler er langt fra oppnådd etter
endt virkeperiode, og at merverdien ligger mer i de enkelte flaggskipemnene enn i forskerskolen i
seg selv som en arena for økt læringsutbytte og nettverksbygging. Studentene svarer også tydelig
at det er andre grupper som er mer viktige for dem for læringsutbytte og nettverksbygging enn
forskerskolene. Forskningsgrupper og veileder skiller seg sterkest ut.
Administrasjonen ser at rapporten kan virke noe overordnet i sine konklusjoner, og at enkelte av
forskerskolene nok har lyktes bedre enn andre på enkelte områder, eksempelvis under
forskningsgruppenes involvering i forskerskolene. Evalueringsrapporten viser også at mange av de
opprinnelige målene for oppretting av forskerskolene nok har vært for ambisiøse, og at derfor alt
ansvar ikke bør legges på forskerskoleledelsen og instituttene for at forskerskolene ikke har klart å
møte de mål som var satt. Spørsmålet er likevel om forskerskolene er et godt alternativ i seg selv for
å nå disse målene. I rapporten settes funnene i denne evalueringen sammen med andre evalueringer
av forskerskoler, og samlet tyder disse på at forskerskoler ikke er påvist å medføre kortere
gjennomføringstid og lignende.
Bort sett fra IMB og IKM (som begge er vert for de lokale forskerskolene), var det kun RKBU Nord
som svarte. Tilbakemeldingen fra RKBU var at forskerskolene ikke bør videreføres i sin nåværende
form, men at enkelte aktiviteter som finnes under forskerskolene i dag alternativt kan videreføres.
IMB ønsker en videreføring av forskerskolen III, en revidering av forskerskolen MCCR, eller
eventuelt en fortsatt bevilgning av kurs og aktiviteter under MCCR dersom forskerskolen besluttes
nedlagt. IKM støtter rapportens konklusjon om en nedleggelse forskerskolen Travers. Instituttet er
også åpen for en dialog om videreføring av forskerskolen Psykisk helse med ny emneportefølje.
Fra forskerskolene selv er det mottatt innspill fra forskerskolen Psykisk helse, forskerskolen III og
forskerskolen MCCR. De to sistnevnte ønsker videreføring av forskerskolen med enkelte
revideringer, og MCCR ber samtidig om flere ressurser for enkelte av sine aktiviteter. Begge disse
forskerskolene ønsker også videreføring av sine flaggskipkurs dersom forskerskoler besluttes å
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nedlegges, og ber samtidig om at finansieringen holdes på samme nivå, og i noen tilfeller økes.
Forskerskolen Psykisk helse avvikler sine kurs under forskerskolen, og ønsker nå å etablere nye
flaggskipkurs. Det er ikke mottatt tilbakemelding fra forskerskolen Travers. Ut fra rapporten har
forskerskoleledelsen allerede formidlet at det ønskes en avvikling av Travers.
Det er dermed ikke ytret et entydig ønske fra instituttene om å videreføre forskerskolene som konsept
ved fakultetet. IMB ønsker riktignok å videreføre forskerskolen III, da skolen fremover skal knyttes
tett sammen med den nasjonale forskerskolen IBA. Det er viktig at Helsefak innfrir sine forpliktelser
ovenfor IBA, men administrasjonen ser ikke at en videreføring av forskerskolen III er et krav for
videre samarbeid med den nasjonale forskerskolen. Snarere burde kanskje fagmiljøet samle sin
innsats i oppslutning om den nasjonale forskerskolen.
Hovedinntrykket fra instituttenes- og forskerskolenes tilbakemeldinger er at man primært ønsker å
sikre ressurser og finansiering til videre drift av aktiviteter under forskerskolene, og da spesielt
flaggskipemnene. Administrasjonen mener at dette fullt ut kan la seg gjøre uten at forskerskolene
som enheter videreføres. I tillegg er administrasjonen av den oppfatning at en videreføring av den
vellykkede faglige aktiviteten kan gjøres med en lavere årlig kostnad, noe som også er en viktig
faktor å ta med i betraktningen da fakultetet er pålagt å redusere sine kostnader med 34 mill innen
2018.
Fagmiljøene bak forskerskolen III har lykkes med søknad om nasjonal forskerskole slik at disse
ph.d.-studentene nå har tilbud om å delta i en nasjonal forskerskole finansiering av Forskningsrådet.
Dette er noe de andre forskerskolemiljøene også burde forsøke å oppnå. Her ser administrasjonen at
fagmiljøene bak forskerskolen MCCR burde ha et særlig godt grunnlag for å oppnå slik finansiering.
Økt ekstern finansiering er for øvrig ett av de viktigste målene i Helsefaks strategi mot 2020.
Med dette og rapporten som utgangspunkt, samt tilbakemeldinger fra instituttene og forskerskolene,
anbefaler dermed administrasjonen at egenfinansierte forskerskoler som konsept fases ut. Fakultetet
har likevel til hensikt å fortsatt støtte tematiske emner med høy faglig kvalitet og emner som bidrar
til å styrke ph.d.-studentenes forskningsferdigheter, i dialog med instituttene. Her finnes det allerede
et godt alternativ for finansiering av disse emnene gjennom å søke ekstra tildeling ved fordeling av
incentivmidler. Det må imidlertid vurderes om hvorvidt denne potten bør økes for å møte behovet
ved en avvikling av forskerskolene. Dette må gjøres i dialog med de berørte fagmiljøene, slik at
behov og tilgjengelig finansiering kan avstemmes.
Rapporten synliggjorde flere viktige faktorer som fremmer opplevd studiekvalitet og
studieprogresjon. Noen eksempler er veileders- og forskningsgruppenes innvirkning på studentens
læringsmiljø, læringsutbytte, gjennomføringsevne og karrierebygging. Dette er nyttig kunnskap som
bør inkluderes i videreutviklingen av ph.d.-utdanningen ved Helsefak, men administrasjonen har så
langt ingen konkrete forslag om hvordan vi bør gripe fatt i dette.
Administrasjonen minner også om at hver forskningsgruppe bør også ha en plan for tiltak for
medlemmer under forskeropplæringen, samt legge til rette for god veiledning av ph.d.-studenter i
henhold til Rammer for forskningsgrupper og forskningsgruppeledere (ePhorte sak 2016/5790).
Forslag til vedtak:
Programstyret for forskerutdanning innstiller på en avvikling av forskerskolene ved fakultetet, samt
til videre dialog mellom fakultetet og de involverte institutt om finansiering av forskerskolens
aktiviteter, herunder flaggskipkurs.
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Ståle Liljedal
seksjonssjef
–
stale.liljedal@uit.no
77 64 67 52

Laila Berg Nilsen
rådgiver
–
laila.b.nilsen@uit.no
77 64 91 46

Vedlegg:
1. Rapport: «Et puff i riktig retning» - Evaluering av fire lokale forskerskoler ved Det
helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges arktiske universitet
2. Innspill fra RKBU Nord
3. Innspill fra IMB
4. Innspill fra IKM
5. Innspill fra forskerskolen Psykisk helse
6. Innspill fra forskerskolen III
7. Innspill fra forskerskolen MCCR
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Det helsevitenskapelige fakultet
Arkivref: 2016/4791/ASS032
Dato: 15.09.2016

SAKSFRAMLEGG
Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
23.09.2016

Sak:
31/16

Møteplan 2017 for Det helsevitenskapelige fakultet
Innstilling til vedtak:
Møteplanen vedtas med de endringer som fremkom i møte.
Begrunnelse:
Med bakgrunn i kjente frister og fakultetets årshjul foreslås følgende møteplan for fakultetsstyret
for 2017.
 Onsdag 22. mars 2017 med felles styreseminar med UNN
 Mandag 15. mai 2017
 Mandag 19. juni 2017




Oppstartsmøte for nytt fakultetsstyret; Torsdag 31. august 2017
Onsdag 20.- torsdag 21. september 2017 ledersamling
Onsdag 6. desember 2017

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
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