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Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Dato: 23.11.2017 kl. 10:00 

Møtet ble holdt: HSN campus Porsgrunn 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

Til stede:  Rune Nilsen, Tine Rørvik (Delvis møtt), Marit Gunda Gundersen Engeset, Øyvind 

Reidar Bakke Reier (Delvis møtt), Mona Sæbø, Anders Davidsen, Kristin Saga, 

Cathrine Hørta 

  

Møtende varamedlemmer: Rune Bakke for Thomas Moser, Erland Lønnerød for Thomas Dyrland (ikke lenger 

student ved HSN) 

  

Forfall:  Thomas Moser og Sverre Gotaas (ingen vara kunne møte) 

  

Saksliste 

 

Informasjonsutveksling 

Redelighetsutvalget ved HSN 
Viserektor for FoUII informerte, jf. vedlagte presentasjon. 
 
Riksrevisjonen 
Seksjonsleder Thorgunn Nordstrand og seniorrådgiver Turid Lunde Lillestøl informerte. 
 
 
Rektor informerte om: 
 Status for arbeidet med universitetsakkrediteringen. 

HSN er nå i gang med arbeidet med å svare opp evt. misforståelser og faktafeil i utkastet til 

rapport fra sakkyndig komité. Frist for tilbakemelding er 10. januar 2018. 

 

 UHR Representantskapsmøte 15.-16. november. Rektor og prorektor deltok fra HSN.  
Temaer som belyst på møtet: Omorganiseringen av UHR, Orientering om ny arena for 
utdanningskvalitet, og Utfordringer knyttet til mobbing og trakassering.  

 
 

Styreleder informerte om: 
 KDs styreseminar20.10.2017. 

Tema på seminaret var bl.a. Omorganiseringen av Kunnskapsdepartementet og 
departementets vektlegging av styrenes rolle. 
Fra HSN-styret deltok styreleder og de to studentrepresentantene. 

 
Etter møteslutt fikk styret en omvisning på høgskolens SIM-senter, og på studenthuset på 
campus. 

Side 
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Vedtakssaker 

61/17 17/00263-9 

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 23.11.2017. 

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.10.2017 og fra 

ekstraordinært styremøte 06.11.2017 

3 

62/17 17/07981-29 
Søknad om nedlegging av master i natur- helse og miljøvern, 

tilrettelagt for lærere 
3 

63/17 17/07981-30 Søknad om nedlegging av Joint MSc in Alpine Ecology 3 

64/17 17/06073-29 Nedlegging av Bachelor i reiselivsledelse 4 

65/17 17/06073-30 Nedlegging av Bachelor i dynamisk webdesign 4 

66/17 17/06073-31 Nedlegging av Master i økonomi og ledelse, master deltid 5 

67/17 17/06073-32 Nedlegging av Master i økonomi og ledelse, siviløkonom deltid 5 

68/17 17/07610-4 
Fastsettelse av studieportefølje, 0-opptak og opptaksmåltall for 

studieåret 2018/19 – Høgskolen i Sørøst-Norge 
5 

69/17 17/09100-1 Utsatt sensurfrist for nasjonale eksamener 7 

70/17 17/09149-1 Retningslinjer for egenbetaling ved Høgskolen i Sørøst-Norge 7 

71/17 17/08420-3 Språkpolitiske retningslinjer 8 

Orienteringssaker 

 

16/17 17/07037-11 
Orientering om søknad om akkreditering av MSc of Management 

Information Systems 
9 

17/17 17/08693-1 Årsrapport 2017 eksternfinansierte videreutdanninger 9 

18/17 17/09120-1 Opptaksrapport 2017 – søkertall og møtt-tall 9 

Meldingssaker 

 

5/17 17/00261-5 Meldingssaker til styremøtet 23.11.2017 9 

    

Petter Aasen 

Rektor 

 

 

HSN campus Porsgrunn, 23.11.2017  
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Vedtakssaker 

61/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 23.11.2017. 

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 27.10.2017 og fra 

ekstraordinært styremøte 06.11.2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 61/17 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 23.11.2017. 

Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 27.10.2017 og fra ekstraordinært styremøte 06.11.2017. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 23.11.2017. 

Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 27.10.2017 og fra ekstraordinært styremøte 

06.11.2017. 

 

 

 

62/17 Søknad om nedlegging av master i natur- helse og miljøvern, 

tilrettelagt for lærere 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 62/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 34/17 

 

Forslag til vedtak 

I medhold av rutine KS-1.3 Nedlegging av studietilbud, vedtar styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge å legge 

ned 861 Master i natur- helse- og miljøvern, tilrettelagt for lærere fra og med studieåret 2018/2019. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
I medhold av rutine KS-1.3 Nedlegging av studietilbud, vedtar styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge å 

legge ned 861 Master i natur- helse og miljøvern, tilrettelagt for lærere fra og med studieåret 

2018/2019. 

 

 

 

63/17 Søknad om nedlegging av Joint MSc in Alpine Ecology 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 63/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 35/17 
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Forslag til vedtak 

1. Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar å si opp samarbeidsavtalen med University of 

Zilina i Slovakia, hva gjelder Joint MSC in Alpine Ecology, og ber fakultetet om å inngå en 

avviklingsavtale i tråd med premissene i samarbeidsavtalen. Avtalen sies opp før 1. januar 

2018. 

 

2. I medhold av rutine KS-1.3 Nedlegging av studietilbud, vedtar styret ved Høgskolen i Sørøst-

Norge å legge ned studietilbudet Joint MSc in Alpine Ecology. Endelig dato for formell 

nedlegging av studietilbudet fastsettes av fakultetet. 

 

3. Siste opptak foretas i 2018, med mindre partene i avviklingsavtalen blir enige om noe 

annet. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
1. Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar å si opp samarbeidsavtalen med University of Zilina i 

Slovakia, hva gjelder Joint MSC in Alpine Ecology, og ber fakultetet om å inngå en avviklingsavtale 

i tråd med premissene i samarbeidsavtalen. Avtalen sies opp før 1. januar 2018. 

 

2. I medhold av rutine KS-1.3 Nedlegging av studietilbud, vedtar styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

å legge ned studietilbudet Joint MSc in Alpine Ecology. Endelig dato for formell nedlegging av 

studietilbudet fastsettes av fakultetet. 

 

3. Siste opptak foretas i 2018, med mindre partene i avviklingsavtalen blir enige om noe annet. 

 

 

 

64/17 Nedlegging av Bachelor i reiselivsledelse 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 64/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 36/17 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar nedlegging av Bachelor i reiselivsledelse fra og med studieåret 2018/2019. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
Styret vedtar nedlegging av Bachelor i reiselivsledelse fra og med studieåret 2018/2019. 

 

 

 

65/17 Nedlegging av Bachelor i dynamisk webdesign 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 65/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 37/17 
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Forslag til vedtak 

Styret vedtar nedlegging av Bachelor i dynamisk webdesign fra og med studieåret 2018/2019. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
Styret vedtar nedlegging av Bachelor i dynamisk webdesign fra og med studieåret 2018/2019. 

 

 

 

66/17 Nedlegging av Master i økonomi og ledelse, master deltid 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 66/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 38/17 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar i medhold av rutine KS-1.3 nedlegging av Master i økonomi og ledelse, master deltid fra og 

med studieåret 2018/2019.  

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
Styret vedtar i medhold av rutine KS-1.3 nedlegging av Master i økonomi og ledelse, master deltid 

fra og med studieåret 2018/2019. 

 

 

 

67/17 Nedlegging av Master i økonomi og ledelse, siviløkonom deltid 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 67/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 39/17 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar i medhold av rutine KS-1.3 nedlegging av Master i økonomi og ledelse, siviløkonom deltid fra 

og med studieåret 2018/2019. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
Styret vedtar i medhold av rutine KS-1.3 nedlegging av Master i økonomi og ledelse, siviløkonom 

deltid fra og med studieåret 2018/2019. 

 

 

 

68/17 Fastsettelse av studieportefølje, 0-opptak og opptaksmåltall for 

studieåret 2018/19 – Høgskolen i Sørøst-Norge 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 68/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 41/17 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret fastsetter studieporteføljen for HSN for studieåret 2018/19 i samsvar med 

vedlagte bilag, jf. vedlegg 3, 5, 7 og 9. 

 

2. Master in Management Information Systems vedtas lyst ut under forutsetning av at 

NOKUT akkrediterer studietilbudet med virkning for studieåret 2018/19. 

 

3. Master i Klinisk helsearbeid vedtas lyst ut for opptak under forutsetning av at styret 

akkrediterer studietilbudet med virkning for studieåret 2018/19.  

4. Styret fastsetter opptaksmåltall for studieåret 2018/19 i samsvar med vedlagte bilag, 

jf. vedlegg 3, 5, 7 og 9. 

 

5. Styret fastsetter 0-opptak som angitt i vedlegg 11.  

 

6. Dersom uforutsette forhold oppstår frem til trekkfristen for innmelding til Samordnet 

opptak, gis rektor fullmakt til å vedta 0-opptak for det aktuelle studieprogrammet for 

studieåret 2018/19. Et eventuelt slikt 0-opptak skal rapporteres til styret.  

 

7. Prinsipper for studieporteføljeutvikling (S-sak 33/17) legges til grunn for den videre 

utviklingen av studieporteføljen for studieåret 2019/20. Det skal utarbeides en plan for 

høgskolens langsiktige studieporteføljeutvikling for perioden etter 2020. 

 

Anders Davidsen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 5 i tilrådingen: 

…som angitt i vedlegg 11, med unntak av masterutdanning i utdanningsvitenskap hvor det tas opp for 

studieåret 2018/19. 

 

Styreleder og rektor presiserte at det, forutsatt at Davidsens tilleggsforslag ble vedtatt, vil være nødvendig 

å justere forslag til fordeling av studieplasser ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. 

Gitt at tilleggsforslaget ble vedtatt, var det derfor underforstått at styret ga rektor fullmakt til å fastsette 

endelig studieportefølje for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. 

 

Votering 
Det ble votert punktvis over tilrådingen: 

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt 

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt 

Punkt 3 ble enstemmig vedtatt 

Punkt 4 ble enstemmig vedtatt 

Under punkt 5 ble Davidsens alternative forslag stilt opp mot tilrådingen. Tilrådingen ble vedtatt med 5 

mot 4 stemmer. 

Punkt 6 ble enstemmig vedtatt 

Punkt 7 ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 
1. Styret fastsetter studieporteføljen for HSN for studieåret 2018/19 i samsvar med vedlagte bilag, jf. 

vedlegg 3, 5, 7 og 9. 

 



  

www.usn.no   

___ 

Side 7 av 9 
 

  

2. Master in Management Information Systems vedtas lyst ut under forutsetning av at NOKUT 

akkrediterer studietilbudet med virkning fra studieåret 2018/19. 

 

3. Master i Klinisk helsearbeid vedtas lyst ut for opptak under forutsetning av at styret akkrediterer 

studietilbudet med virkning for studieåret 2018/19. 

 

4. Styret fastsetter opptaksmåltall for studieåret 2018/19 i samsvar med vedlagte bilag, jf. vedlegg 

3, 5, 7 og 9. 

 

5. Styret fastsetter 0-opptak som angitt i vedlegg 11. 

 

6. Dersom uforutsette forhold oppstår frem til trekkfristen for innmelding til Samordnet opptak, gis 

rektor fullmakt til å vedta 0-opptak for det aktuelle studieprogrammet for studieåret 2018/19. Et 

eventuelt slikt 0-opptak skal rapporteres til styret. 

 

7. Prinsipper for studieporteføljeutvikling (S-sak 33/17) legges til grunn for den videre utviklingen av 

studieporteføljen for studieåret 2019/20. Det skal utarbeides en plan for høgskolens langsiktige 

studieporteføljeutvikling for perioden etter 2020. 

 

 

 

69/17 Utsatt sensurfrist for nasjonale eksamener 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 69/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 43/17 

 

Forslag til vedtak 

Styret følger anmodningen fra NOKUT og vedtar utsatt sensurfrist for nasjonal deleksamen i anatomi, 

fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd. 

- Ny sensurfrist settes til 22. januar 2018 kl. 12.00. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
Styret følger anmodningen fra NOKUT og vedtar utsatt sensurfrist for nasjonal deleksamen i 

anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 

fjerde ledd. 

-Ny sensurfrist settes til 22. januar 2018 kl. 12.00. 

 

 

 

70/17 Retningslinjer for egenbetaling ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 70/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 44/17 
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Forslag til vedtak 

1. Med hjemmel i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-2 tredje ledd jf. 

universitets- og høyskoleloven § 7-1 tredje ledd vedtar styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

2. Retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved Høgskolen i Sørøst-Norge trer 

i kraft straks. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak 
1. Med hjemmel i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-2 tredje ledd jf. 

universitets- og høyskoleloven § 7-1 tredje ledd, vedtar styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 

2. Retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved Høgskolen i Sørøst-Norge trer i 

kraft straks. 

 

 

 

71/17 Språkpolitiske retningslinjer 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 71/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 45/17 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar språkpolitiske retningslinjer for HSN 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt, med de kommentarer som fremkom i møtet 

 

Vedtak 
Styret vedtar språkpolitiske retningslinjer for HSN, med de kommentarer som fremkom i møtet. 

 

Kommentarer: 

 Sjekke at retningslinjene er i samsvar med forskriften bl.a. i forhold til språk på 

oppgavetekst/eksamensbesvarelse. 

 Teksten justeres slik at den ikke kan leses som om HSN har som mål at nynorskprosenten skal 

være på et minimumsnivå. 

 Sentrale forskrifter (f.eks. eksamensforskriften) bør oversettes til engelsk. 

 Retningslinjene vil ha konsekvenser for ressursbruk i HSN. 
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Orienteringssaker 

16/17 Orientering om søknad om akkreditering av MSc of Management 

Information Systems 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 16/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 40/17 

 

17/17 Årsrapport 2017 eksternfinansierte videreutdanninger 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 17/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 42/17 

 

18/17 Opptaksrapport 2017 – søkertall og møtt-tall 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 18/17 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 20.11.2017 18/17 

 

 

Styret tok opplysningene til orientering. 

 

 

 
Meldingssaker 

5/17 Meldingssaker til styremøtet 23.11.2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 23.11.2017 5/17 

 

- Referat fra Forskningsutvalgets møte 1-17 

 

- Referat fra Forskningsutvalgets møte 2-17 

 

- Referat fra IDF-møtet 20.11.17 

 

   

 



Høgskolen i Sørøst-Norge

Redelighetsutvalget
Av viserektor Pål  Augestad



Høgskolen i Sørøst-Norge

Kort om forskningsetikk

• Forskeren har et ansvar for egen forsknings troverdighet. Fabrikkering, forfalskning, 
plagiering og liknende alvorlige brudd på vitenskapelig praksis er ikke forenlig med slik 
troverdighet. 

• Når det gjelder forskningsetikk er det noen områder det er særlig viktig å rette oppmerksomhet mot: 
Datainnhenting og –håndtering, publiseringspraksis, fagfellevurdering, samarbeid, forskere i ekspertroller, veileder- og mentorforhold, forskning på 
mennesker, dyrevelferd, risikofylt forskning, føre-var-prinsippet og interessekonflikter.

• Etisk ferdsel er ikke bare enkeltforskerens ansvar, men også forskningsinstitusjonens.
Institusjonen er ansvarlig for å sikre etterlevelse av god vitenskapelig praksis og for å 
etablere mekanismer for håndtering av mistanke om brudd på forskningsetiske normer. 



Høgskolen i Sørøst-Norge

Forskningsetikkens tre elementer

• Det forskningsetiske rammeverket ved HSN består av tre elementer som henger sammen:

– Forskningsetiske refleksjonspunkter. Forskningen ved HSN skal følge nasjonale og 
internasjonale retningslinjer for forskningsetikk og HSN skal ta et globalt ansvar. 

– Intern opplæringen og implementering. Forskning, faglig utviklingsarbeid og 
forskerutdanningen skal kjennetegnes ved en kontinuerlig forskningsetisk bevisstgjøring og 
refleksjon. Forskningsetikk må blir en integrert del av HSNs virksomhet; innbakt i praksiser, 
tiltak, rutiner, retningslinjer, roller og systemer. Målet er å bygge en organisasjon med etisk 
kompetanse og etisk refleksjon.

– Etablering av et Redelighetsutvalg. System for å behandle alvorlige brudd.
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Redelighetsutvalget: HSN + HINN

• Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (av 01.05.2017) pålegger 
forskningsinstitusjonene å opprette et redelighetsutvalg.  

• Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet har fra høsten 2017 
besluttet å etablere et felles redelighetsutvalg for å styrke utvalgets habilitet, 
bidra til større grad av kontinuitet i utvalgets arbeid, og således etterleve 
lovens §3. (Uavhengighet): Komiteer og utvalg oppnevnt med hjemmel i 
denne loven skal være faglig uavhengige. 



Høgskolen i Sørøst-Norge

Ansvarsområde for utvalget

• Redelighetsutvalget skal behandle og uttale seg om innmeldte saker som tar 
opp mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer hvor 
ansatte ved høgskolene er involvert.  

• Ved innmeldte saker skal utvalget alltid ta stilling til følgende:   a) Om 
forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig. b) Om det foreligger systemfeil 
ved institusjonen og c) Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller 
trekkes tilbake.
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Varsling 

• Alle, også personer og organisasjoner utenfor høgskolene, har rett til å varsle utvalget 
om slike saker. Dersom utvalgets uttalelser konkluderer med at forskere har opptrådt 
vitenskapelig uredelig, kan sanksjoner iverksettes. 

• Redelighetsutvalget har et selvstendig ansvar for at sakene blir tilstrekkelig belyst. 
Utvalgets leder avgjør hva slags informasjon og dokumentasjon som skal innhentes. 

• Når det gjelder saker tilknyttet HSN, skal høgskolens forskningsadministrasjon bistå 
utvalget i dette arbeidet. Tilsvarende gjelder for forskningsadministrasjonen ved 
HINN. 
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Utvalgets sammensetning og virkeperiode 

• For å sikre en mest mulig uhildet saksbehandling, skal Redelighetsutvalget ha en 
sammensetning som gjør at det kan opptre uavhengig av den ordinære 
linjeorganisasjonen ved de to høgskolene. Utvalget skal bestå av i alt fem 
medlemmer med nødvendig kompetanse innen forskning, forskningsetikk og juss. 

• Utvalgets leder skal være ekstern og inneha juridisk kompetanse. HSN og HINN stiller 
med to medlemmer hver som gjenspeiler den faglig bredden ved de to høgskolene.  
Ph.d.-kandidat må være ett av medlemmene. HSN har kandidaten på sin kvote for 
første tre årsperiode, HINN for perioden deretter.
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Utvalget medlemmer

Rolle Navn Tilhørighet

Leder Dommer Mari Bø Haugstad Hedemarken Tingrett

Medlem Stipendiat Stina Margrethe Stålberg HSN

Medlem Dosent Finn Aakre Haugen HSN

Medlem Professor Halvor Nordby HINN

Medlem Professor Sidsel Karlsen HINN
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Og så var vi i gang…

• Utvalgets medlemmer møttes for første gang i Oslo 1. november, i lokalene 
til De nasjonale forskningsetiske komitéene. 

• Etter et innledende seminar om nasjonale føringer for forskningsetikk med 
jurist Annette Birkeland, gikk resten av tiden med til å arbeide med første 
sak innmeldt fra HSN.

• Og flere institusjoner ønsker å henge seg på…

https://www.etikkom.no/
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• HSN har 5,5 % økning i antall førsteprioritetssøkere, mot 2,7 nasjonalt
• Antall førsteprioritetssøkere per studieplass er 2, det samme som i fjor
• Økning i antall søkere kommer blant annet på utdanningsområdene ESTETISK (31 %), 

HISTORIE 26 %), INFOTEKN (17 %), SPRÅK (26 %)
• Antall møtt går tilbake med 5 %, men må sees i sammenheng med antall studieplasser i 

studieporteføljen som er faglig/strategisk redusert med 6,2 %
• Antall aktive studier i Samordna opptak endte på 115, mot 133 året før
• Campusene Drammen, Porsgrunn og Rauland har en vekst i antall møtte studenter

Nøkkeltall – grunnstudier



• Dekningsgraden øker fra 1,06 til 1,07 (antall møtt vs. studieplasser) 
• Fakultetenes endring i dekningsgrad:

– TNM: Fra 0,93 til 0,97 
– HIU: Fra 0,98 til 1,04
– HS: Fra 1,11 til 1,05 *
– HH: Fra 1,16 til 1,14

• Inntakskvaliteten til HSN ligger på 39,31, rett under snittet for statlige høyskoler som er på 
40,28. Ved universitetene ligger den på 43,66.

* God måloppnåelse på ønsket møtt per studieplass

Nøkkeltall – grunnstudier



Nøkkeltall – grunnstudier: Fakulteter
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Nøkkeltall – grunnstudier: Campus
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Nøkkeltall – grunnstudier: Campus + nett
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• HSN får flere søkere, og de aller fleste studier har flere møtt enn antall studieplasser
• HSN har stabil dekningsgrad på over 1
• De store profesjonsområdene (lærer, sykepleier, ingeniør) fyller i snitt studieplassene som er 

lyst ut, sammen med området ØKAD og flere andre studier
• Mange studier har meget god konkurranse og god inntakskvalitet
• Forvaltning av søkerne er tilfredsstillende (93 % er fornøyd i Studiestartundersøkelsen)

Hva betyr tallene?  



• Færre søkere til våre studier i forhold til noen av konkurrentene fører til;
– dårligere inntakskvalitet
– færre førsteprioritetssøkere
– mer frafall frem mot 1/10
– for dårlig dekningsgrad i opptaket på noen enkeltstudier

• I forhold til ønsket møtt per 1/10 er dekningsgraden 0,95 (4735/4493)
– HS 1,00 (800/796)
– HIU 0,96 (1600/1529)
– TNM 0,79 (640/508)
– HH 0,98 (1695/1660)

Hva betyr tallene? Noen utfordringer.



• HSN må bruke Ledige studieplasser aktivt for å fylle, totalt 12 % av møtte studenter i 2017
– Nasjonalt møter drøye 6 % av studentene via Ledige studieplasser (feks HiOA 3,2 %, UiO og 

UiB bruker ikke denne ordningen)
• Frafall av søkere følger i hovedsak nasjonale snitt-tall

– Frafallet fra utsendte tilbud til møtt er litt større enn nasjonalt, 54 % for HSN vs. 49 % 
nasjonalt (henger sammen med antall søkere per studieplass)

– Det er 6 % færre som svarer ja på utsendte tilbud i 2017 vs. 2016
– I 2017 manglet registrering av møtt ved studiestart, vi mangler frafall fra studiestart til 

møtt per 1/10

Hva betyr tallene? Noen utfordringer.



• De aller fleste studier ved HSN fyller studiene i 2017. En forsiktig positiv utvikling i antall 
søkere og møtt per studieplass fra året før

• De fleste av utfordringene til HSN i opptaket skyldes færre søkere per studieplass enn mange 
av våre universitetsinstitusjoner (inkl. HiOA)

• Forslag til tiltak for å styrket opptaket i 2018:
– Overordnet opptaksstrategi (dimensjonering av opptak, videreutvikle tilbudsstrategi 

sammen med fakultetene, avklare bruk av Ledige studieplasser, trimme ønsket møtt per 
1/10, avklare emneopptak ved HSN, bruk av realkompetanse)

– Innføre registrering av møtt ved studiestart
– Gjennomføre en frafallsundersøkelse for søkere
– Bli universitet 

Oppsummering
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Undersøkelse om studentmottak 2017
n= 793 (nye Bachelor og masterstudenter)

Temaene: 
• Opptak  
• Forventninger til studieprogrammet vs. 

opplevd realitet 
• Sikkerhet i studievalg før studiestart, og 

igjen i oktober. 
• Informasjon på forkant (nett og epost)
• Info om bibliotek, kopitjenestene, 

rådgivertjenestene mm. 
• Lokaliteter (klasserom) og om det var 

lett å orientere seg på campus
• Timeplan
• Sosial integrasjon

• Behov for spesiell tilrettelegging for 
funksjonsnedsettelse

• Behov for samtaler med rådgivere ang. 
utfordringer i studiehverdagen

• Åpen søndag
• Rektors åpning
• Infomøter
• Servicegrad/servicetorgene
• SSNs tjenester
• Behov for studieforberedende kurs
• Fadderordningen
• Studentdemokrati



• Helhetlig skåre: 7.37 av 10
– Vestfold: 7.57
– Bø: 7.11
– Drammen: 7.42
– Porsgrunn: 7.61
– Ringerike: 6.35
– Notodden: 7.36
– Kongsberg: 7.41
– Rauland: 7.0

Helhetlig skåre – studentmottak per. 20. september



54 % fikk IKKE nytte av fadderordningen (fest og fyll, manglende kunnskaper)
Forventninger/realitet: samsvarte helt 45.5%
26 % ønsker å snakke med noen om utfordringer i livet
79 % var fornøyde med lokalene 
74.3 % synes HSN bør arrangere studieforberedende kurs
9.3 % ønsker spesiell tilrettelegging for funksjonsnedsettelse
42 % av disse har ikke fått hjelp

Helhetlig skåre – studentmottak per. 20. september (forts.)
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Budsjett 2018 og langtidsbudsjett til 2021 

 

Saken i korte trekk 

Det vises til orienteringen om forslag til statsbudsjettet 2018 og foreløpig bevilgning til HSN som ble 

offentliggjort 12. oktober og som ble orientert om på styremøtet 27. oktober.  

I forslag til statsbudsjettet ble HSN forespeilet en bevilgning på 1 776 mill kroner. I budsjettforliket ble 

krav om effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet (ABE reformen) økt fra 0,5 til 0,7 %. For HSN utgjør 

dette 3,7 mill kroner. I tillegg ble det satt av midler til nye rekrutteringsstillinger, studieplasser og tilskudd 

til basis til senere fordeling. Ny beregnet bevilgning for HSN, korrigert for økt trekk i forbindelse med ABE, 

utgjør 1 772 mill kroner. 

 

Samlet rapporterer fakultetene om høyt aktivitetsnivå fordelt på flere campus og to av fakultetene oppgir 

risiko for merforbruk i forhold til tildelte budsjettrammer dersom ikke tiltak iverksettes. Det økonomiske 

handlingsrommet vurderes som begrenset i forhold til strategiske satsninger. Relativt lave 

budsjettmessige forventninger innen BOA bidrar også til stramme rammer som følge av reduserte 

kostnadsrefusjoner fra eksterne inntekter. 

 

Fakultetene har behov for gjennomføring av omstilling og omprioriteringer for å gjennomføre høgskolens 

strategiske satsninger, studieporteføljeutviklingen, FoUI satsningene og øvrig faglig utvikling som støtter 

oppunder en fremtidig universitetsprofil. 

 

Fellestjenestene rapporterer om stramme budsjettrammer, herunder at det fortsatt pågår 

utviklingsarbeid som følge av fusjonen, samtidig med drift. SAKS midler i 2018 kan bidra til å redusere 

budsjettutfordringene. Det er derfor vesentlig med videre høyt fokus på effektivisering og 

avbyråkratisering. 

 

Effektivisering og avbyråkratisering gjennom digitalisering vil kreve innsats fra høgskolens ledere og 

medarbeidere hvor kompetanseutvikling, kreative endringer og innovative løsninger må løftes frem. 

 

Langtidsbudsjettet er utarbeidet etter vedtatt modell i juni 2017. Høgskolens samlede virksomhet er stor 

og kompleks med en årlig gjennomføring av aktiviteter på 1,9 milliarder kroner. Akkreditering som 

universitet, høgskolens visjon, strategi og mål er premisser for høgskolens fremtidige utvikling. HSNs 

størrelse, bredde og dybde i virksomheten, antall campus, strategi og utviklingsplaner, understreker 

behovet for et langtidsbudsjett som muliggjør langsiktig økonomisk styring. I saken fremmes strategiske 

prioriteringer og satsninger fram mot 2021 for totalt 229 mill kroner. Langtidsbudsjettet er innrettet slik 

at det økonomiske handlingsrommet ivaretas. 
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Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar budsjett 2018 for Høgskolen i Sørøst-Norge som følger: 

 
2. Styret godkjenner budsjettert omsetning på 161 millioner kroner innen bidrags- og 

oppdragsfinansierte aktiviteter innenfor budsjettforutsetningene som fremkommer i 

saksfremlegget. 

3. Styret vedtar de strategiske prioriteringene og satsningene i Langtidsbudsjettet for 2017 – 

2021: 

 

 
 

  

 

Saksopplysninger 

Bevilgningen 
Det vises til orienteringen om forslag til statsbudsjettet 2018 og foreløpig bevilgning til HSN som ble 

offentliggjort 12. oktober og som ble orientert om på styremøtet 27. oktober. I etterkant ble det inngått 
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et budsjettforlik mellom regjeringen og Krf og Venstre som har medført enkelte endringer i 

statsbudsjettet for høyere utdanning, herunder bevilgningen til HSN. 

 

I forslag til statsbudsjettet ble HSN forespeilet en bevilgning på 1 776 mill kroner. I budsjettforliket ble 

krav om effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet (ABE reformen) økt fra 0,5 til 0,7 %. For HSN utgjør 

dette 3,7 mill kroner. I tillegg ble det satt av midler til nye rekrutteringsstillinger, studieplasser og tilskudd 

til basis til senere fordeling. Ny beregnet bevilgning for HSN, korrigert for økt trekk i forbindelse med ABE, 

utgjør 1 772 mill kroner.  

 

Usikkerheten om endelig bevilgning, herunder senere fordelinger, kan oppfattes som relativt marginal i 

forhold til usikkerheten som er knyttet til det «veiskille» HSN står overfor i 2018. Universitetsstatus eller 

ikke i løpet av 2018 vil medføre endringer i innretning på kommende års budsjett og satsninger. Dette er 

tatt høyde for i den interne fordelingen ved en rammetilnærming til vesentlige institusjonssatsninger som 

FoUI-satsningene, kompetanseutvikling, studieporteføljeutvikling, utviklingsavtalen, BOA strategi, 

effektivisering og digitalisering. Avsetningene gir handlingsrom for styret og institusjonen fremover, 

samtidig som det sikres finansiering til nødvendige tiltak som kan innrettes forskjellig avhengig av 

avklaring om akkreditering som universitet eller ikke. 

 

Hovedfordeling i budsjett for HSN kan beskrives slik: strategiske avsetninger 73 mill kroner (4%), 

fakulteter 986 mill kroner (56%), fellestjenester 389 mill kroner (22%) og 311 mill kroner husleie (17,5 %). 

Innenfor fordelingen foreslås det føringer for fakultetene om at en andel av budsjettrammene skal nyttes 

til strategisk arbeid, godkjente handlingsplaner, FoUI-satsninger og studieporteføljeutviklingsprosjektet. 

Administrative enheter må videreføre det videre effektiviseringsarbeidet. 

 

Ufordelte midler i statsbudsjettet for UH institusjonene 
SAKS midler 

Det er videreført en avsetning til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger (SAKS) på 

145 mill kroner. KD kommer tilbake senere med fordeling av disse midlene. HSN mottok 12 mill kroner i 

2017 (27 mill kroner i 2016). 

 

Studieplasser 

I opprinnelig forslag til statsbudsjett var det ikke satt av midler til nye studieplasser. Etter budsjettforliket 

er det satt av midler til 500 nye studieplasser innenfor IKT.  

 

Studieplassene er fireårige, permanente og er plassert i finansieringskategori D. Fullt utbygget vil det 

nasjonalt utgjøre 2 000 studieplasser. Opptaket høsten 2018 skjer med halvårseffekt. Det tas forbehold 

om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 og kommende statsbudsjetter.  

  

Det er fra arbeidslivet i både offentlig og privat sektor rapportert om stort framtidig behov for IKT-

kompetanse. KD understreker derfor at de nye studieplassene skal bidra til en ytterlige økning utover 

opptaket som ble gjennomført i 2017.   

  

KD ber om tilbakemelding fra institusjonene som ønsker å øke opptaket på studieplasser i IKT i 2018. 

Institusjonene må vise til at det er et realistisk søkergrunnlag for et økt opptak og at de har faglig 

kapasitet til å øke opptaket. Studieplassene skal primært gå til IKT-studier, og det bes særlig om at 

studieplasser i IKT-sikkerhet blir vurdert. Institusjonene kan også melde inn muligheten for å øke på 

ingeniørutdanninger som særlig er rettet mot IKT. Institusjonene kan også melde inn muligheten for å øke 

opptaket på tverrfaglige IKT studietilbud.   Dette som et grunnlag for å vurdere fordeling av de varslede 

500 studieplassene. 

  

Rekrutteringsstillinger 

Det ble heller ikke satt av budsjettmidler til flere rekrutteringsstillinger i forslaget til statsbudsjett. Etter 

budsjettforliket er det satt av midler til 50 nye rekrutteringsstillinger for senere fordeling, forhåpentligvis i 

kommende tildelingsbrev. HSN har 107 stillinger, hvorav 6 midlertidige som etter planen går ut i 2019. 

HSN bør etter hvert ha 120 stillinger når alle forskerutdanningene er ferdig oppbygd. 
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Tilskudd basis 

I budsjettforliket er det satt av 100 mill kroner til økte basisbevilgninger i sektoren, hvorav 50 er 

øremerket digitalisering. Det forventes at fordelingen avklares i utsendelse av endeling tildelingsbrev 

medio desember. 

 

HSN ble i 2017 gitt en midlertidig kompensasjon for å halvere budsjetteffektene ved overgang til nytt 

finansieringssystem. Beløpet på 5,2 mill kroner trekkes tilbake med like deler i 2018 og 2019. Mulig dette 

tilskuddet kan kompensere for noe av dette. 

 

Bedre psykisk helse for studentene 

I budsjettforliket er det satt av 10 mill kroner til å bedre studentenes psykiske helse. Dette er midler tildelt 

helse og omsorgsdepartementet (HOD) og tilhører ikke KDs kapitler i statsbudsjettet. Tiltaket vil imidlertid 

indirekte bidra til UH sektoren og studentenes gjennomføring av studier. 

 

Markom 2020 

Som orientert om i forslag til statsbudsjett er bevilgningen på 38,5 mill kroner til Markom 2020 videreført. 

Dette er ikke endret i budsjettforliket. Midlene er ikke ufordelt da de er tildelt det etablerte samarbeidet 

mellom institusjonene. Midlene fordeles i en egen styringsgruppe hvor HSN inngår. HSN koordinerer 

fordelingen av Markom midlene. 

 

Inntekter, lønnsgrad og driftsmargin 
I budsjettet for 2017 ble det beregnet nøkkeltall som gir indikasjoner på høgskolens ressursbruk sett i 

forhold til sektoren. Da fremkom det at HSNs inntekter pr årsverk var lavere enn for sammenlignbare 

institusjoner, samt at vi hadde en mindre driftsmargin (midler til rådighet etter at lønn og husleie er 

dekket). Det kan derfor være interessant å se på utviklingen ett år senere: 

 

- Inntekter pr årsverk har økt fra 991 tnok til 1 231 tnok, en økning på 24 % 

- Årsverkskostnaden har økt fra 764 tnok til 803 tnok, en økning på 5 % 

- Driftsmarginen har økt fra 19 til 19,5 % 

 

Økningen i inntekter pr årsverk skyldes tilleggsbevilgninger i 2017 (SAKS, femårig lærerutdanning, 

partnerskapskoler praksisfeltet). 

 

Endringen i driftsmarginen er marginal positiv og utgjør tilnærmet 10 mill kroner mer til rådighet etter at 

husleie og lønn er dekket. 

 

2017 er første driftsår for den nye helhetlige organisasjonsstrukturen for HSN. Ovenstående utvikling i 

nøkkeltall er gjort forut for at denne nye organiseringen har fått virke. Ved fremleggelsen av 

årsregnskapet for 2017 vil det derfor være interessant å se nøkkeltallene for ny organisasjonen. Dette 

legges fram for styret neste år sammen med årsregnskapet i mars. 

 

For flere nøkkeltall om HSN vises det også til kapittel 2 i vedlagte Langtidsbudsjett. 
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Budsjettrammer til enhetene 
Nedenfor følger en oversikt over tildelte budsjettrammer til enhetene og avsetninger for 2018 innen 

bevilgningsfinansiert virksomhet. Fordelingen kommenteres nedenfor tabellen. 

 

 
 

Kommentarer 

Fakultetene 

Samlet rapporterer fakultetene om høyt aktivitetsnivå fordelt på flere campus og oppgir risiko for 

merforbruk i forhold til tildelte budsjettrammer dersom ikke tiltak iverksettes. Det økonomiske 

handlingsrommet vurderes som begrenset i forhold til strategiske satsninger. Relativt lave 

budsjettmessige forventninger innen BOA (ref budsjett senere i saken) bidrar også til stramme rammer 

som følge av reduserte kostnadsrefusjoner fra eksterne inntekter. HiU er i en litt annerledes situasjon enn 

de øvrige, men oppgir oppbyggingen av femårig lærerutdanning som en usikkerhet sett i forhold til det 

økonomiske handlingsrommet. 

 

Det vises til vedlagte budsjettrapporter fra fakultetene for mer informasjon om deres 

budsjettvurderinger. 

 

Samlet har fakultetene budsjettert med 1 081 mill kroner i lønn i 2018. Dette er en forventet økning i 

aktivitetsnivået fra estimert 1 030 mill kroner i 2017, en økning på 51 mill kroner, dvs omkring 5 %. 
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Økningen er forventet størst ved HiU grunnet utsatt virksomhet og tilleggsbevilgninger i forhold utvikling 

av lærerutdanningene. 

 

Ved TNM og HS er det budsjettert med risiko for merforbruk på tilnærmet 30 mill kroner. Budsjetterte 

lønnsøkninger er her marginal (2 %) og det er begrenset med strategiske avsetninger på fakultetsnivå. HH 

har et budsjett i marginal balanse uten vesentlige strategiske avsetninger på fakultetsnivå. 

 

Vurderingen er at fakultetene TNM, HS og HH frem mot revidert budsjett må sikre en bedre balanse 

mellom kostnadsnivået og tildelte (BFV) og opptjente (BOA) midler. Da vil også resultatene fra 

årsregnskapet 2017 være klare, og høgskolens enheter vil ha et historisk år bak seg i ny struktur. 

 

Fakultetene har behov for gjennomføring av omstilling og omprioriteringer for å gjennomføre høgskolens 

strategiske satsninger, studieporteføljeutviklingen, FoUI satsningene og øvrig faglig utvikling som støtter 

oppunder en fremtidig universitetsprofil. I budsjettet for 2017 var det lagt inn en føring om at 1 – 2 % av 

fakultetenes budsjettrammer skulle settes av til strategiske arbeid. Det bør vurderes om prosentsatsen 

bør økes for å sikre nødvendig omprioritering og omstilling. Rektor vil følge opp fakultetenes arbeid med 

dette mot fremleggelse av revidert budsjett. 

 

Felles 

Fellestjenestene har fått videreført budsjettrammene fra 2017, men med fratrekk på 0,5 % som følge av 

kravene til effektivisering og avbyråkratisering. Dette gir en nominell økning på 2,2 %. Ytterligere flate 

trekk, kun i fellestjenester bør unngås på dette tidspunktet ift sikker forvaltning og kan eventuelt gis en ny 

vurdering ved revidert budsjett. Ytterligere reduksjoner bør søkes gjennomført som målrettede tiltak 

basert på en gjennomgang av ressursbruken og ved fastsettelse av ønskede resultatmål. En slik 

gjennomgang må omfatte alle administrative ressurser, infrastruktur og forvaltningsmessige, ved 

høgskolens avdelinger og fakulteter. 

 

Effektivisering og avbyråkratisering gjennom digitalisering vil kreve innsats fra høgskolens ledere og 

medarbeidere hvor kompetanseutvikling, kreative endringer og innovative løsninger må løftes frem. For 

ensidig fokus på kostnadsreduksjoner kan være et hinder for det nødvendige digitaliseringsarbeidet. HSNs 

organisasjonsstruktur med enhetlig ledelsesstruktur, fellestjenester med fagadministrativ linjeføring og 

administrative ressursbruk er et godt utgangspunkt for å utvikle en effektiv administrasjon og forvaltning. 

Institusjoner i sektoren med en mer fragmentert administrasjon bestående av mer autonome enheter, 

synes å ha større utfordringer i dette arbeidet. 

 

Det er gjort en justering i budsjettet fra 2017 mellom budsjettrammen til Avdeling for Infrastruktur og 

Husleiebudsjettet. Tidligere har avtalefestede brukeravhengige driftskostnader (BAD) knyttet til 

husleieavtalene vært dekket av driftsbudsjettet innenfor Avdeling for infrastruktur. Disse budsjettpostene 

er flyttet til budsjettrammen for Husleie. Det blir vesentlig for HSN med 8 campus og en rekke leieforhold 

å ha ett helhetlig husleiebudsjettet fremover. 

 

Fellestjenestene rapporterer om stramme budsjettrammer, herunder at det fortsatt pågår 

utviklingsarbeid som følge av fusjonen, samtidig med drift. SAKS midler i 2018 kan bidra til å redusere 

budsjettutfordringene. Det er derfor vesentlig med videre høyt fokus på effektivisering og 

avbyråkratisering. Avdeling for Utdanning og studiekvalitet rapporterer om særlige vesentlige 

budsjettutfordringer. De meldte utfordringene må gjennomgås og ses i forhold til andre deler av 

budsjettet, herunder institusjonsavsetningene, før de kan avklares. Det er derfor lagt opp til en prosess 

med avdelingen for å sikre budsjettbalansen ved fremleggelse av revidert budsjett. 

 

Institusjonsavsetningene 

Forslag til avsetninger på institusjonsnivå er basert strategi- og handlingsplaner, FoUI satsningene, 

studieporteføljeutviklingsprosjektet og støtter oppunder forslag til Langtidsbudsjett. 

 

For å sikre økt budsjettmessig forutsigbarhet innen den delen av campusutviklingen som omhandler 

bygninger, infrastruktur, IKT, AV og digitalisering, foreslås det en fast ramme, benevnt 
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«investeringsramme» på 16 mill kroner for 2018 og som følges opp videre i langtidsperioden. 

Budsjettposten skal dekke tidligere vedtatte investeringer og påkostninger, samt gir Avdeling for 

Infrastruktur mulighet til å prioritere nye tiltak i langtidsperioden. Tiltak innenfor arealeffektivisering, 

støtte til digitalisering og bidrag til grønt skifte er viktige momenter innen campusutviklingen (ref KDs 

tildelingsbrev og føringer). Større campusutviklingsprosjekter som ikke kan dekkes innenfor den faste 

investeringsrammen må fremmes styret dersom behov for tilleggsfinansiering. 

 

Det er satt av nærmere 23 mill kroner til faglig kompetanseutvikling i 2018 gjennom 

toppstillingsprogrammet, UH ped og førstelektorprogrammet. 

 

Utviklingsavtalen med KD styrkes med 4 mill kroner gjennom oppgradering av IKT studieplasser som 

koordineres gjennom HSN Partnerskap (det vises til revidert budsjett 2017 om vedtak for bruk av 

studieplassene). 

 

Det settes av budsjettposter til strategiarbeid for å styrke BOA satsningen, samt midler til en strategi for 

digitaliseringsarbeidet ved HSN. 

 

FoUI satsningene videreføres som tidligere vedtatt. Det er tilstrekkelig med 3 mill kroner da virkningsdato 

for godkjente satsninger er fra 1 nov. Overførte midler fra 2017 følger satsningene. 

 

Budsjettposten til studieporteføljeutviklingsprosjektet reduseres til 1 mill kroner for å dekke kostnader på 

institusjonsnivå. Kostnader i forbindelse med utvikling av studieporteføljen på fakultetene må dekkes 

innenfor fakultetenes budsjettrammer. Dette for å sikre omstilling innenfor den delen av budsjettet som 

skal gjennomføre studieporteføljen innenfor bærekraftige rammer. 

 

Det settes av 4 mill kroner til å styrke markedsarbeidet dersom HSN får universitetsstatus i 2018. 

 

Økonomisk strategisk handlingsrom 
Utover institusjonsavsetningene er det ikke rom for å tildele ytterligere midler til styrets strategiske 

reserve. Det forutsettes, dersom ikke uforutsette økonomiske hendelser skulle inntreffe før årsslutt, at 

72,8 mill kroner kan overføres fra 2017 til revidert budsjett for 2018. I tillegg har HSN en 

virksomhetskapital på 22 mill kroner. 

 

Langtidsbudsjett 2017 – 2021 
Langtidsbudsjettet er utarbeidet i tråd med vedtatt modell av styret 16. juni 2017. Langtidsbudsjettet, 

sammen med de årlige budsjettene, støtter med føringer for ressursdisponering til HSNs strategi for å 

bidra til å nå fastsatte mål. Høgskolens samlede virksomhet er stor og kompleks med en årlig 

gjennomføring av aktiviteter på 1,9 milliarder kroner. Søknaden om akkreditering som universitet, 

høgskolens visjon, strategi og mål er premisser for høgskolens fremtidige utvikling. HSNs størrelse, bredde 

og dybde i virksomheten, antall campus, strategi og utviklingsplaner, understreker behovet for et 

langtidsbudsjett som muliggjør langsiktig økonomisk styring. 

 

Det vises til vedlagte Langtidsbudsjett (vedlegg 2) for rammer, forutsetninger, prognoser og føringer. 

Langtidsbudsjettet er inndelt i følgende kapitler: 

 

- Kapittel 1: Innledning og forutsetninger 

- Kapittel 2: Inntekts- og kostnadsstruktur – inneværende periode 

- Kapittel 3: Prognoser for perioden 

- Kapittel 4: Prioriteringer for perioden 

- Kapittel 5: Langtidsbudsjett for perioden 2017 - 2021 
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Nedenfor gjengis forslag til strategiske prioriteringer og satsninger i Langtidsbudsjettet. 

 

  

Satsningstiltakene som angitt over er videreføring av kjente tiltak fra HSNs strategi- og utviklingsarbeid så 

langt. Enkelte av tiltakene er angitt med varighet i tidligere styrebehandlinger, dette er ivaretatt i 

ovenstående (FoUI, utviklingsavtale med KD). For øvrige tiltak foreslås varighet som gjengitt i ovenstående 

tabell. 

 

Som det fremgår er det et «brudd» i overgangen til 2020 i antall og størrelser på strategiske tiltak. Dette 

er for å ikke binde opp midler lenger fram enn nødvendig. Dette begrunnes i usikkerheten om 

universitetsstatus eller ikke - og gir en økt fleksibilitet i perioden. 

 

Budsjettbalansen er positiv med foreslåtte budsjettdisponeringer gjennom hele perioden. Det 

økonomiske handlingsrommet reduseres derimot vesentlig mot slutten av perioden dersom ikke 

høgskolen gjennomfører tiltak som omtalt under kapittel 3 om prognoser og usikkerhet. 

 

For øvrig vises det til kapittel 5 i vedlagte Langtidsbudsjett. 

 

 

Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) 
Nedenfor følger et sammendrag av budsjetterte BOA omsetninger for 2018 ved enhetene. 

 

 
 

Fakultetene rapporterer om økende konkurranse i flere BOA markeder, herunder EVU, samt færre antatte 

søknader i NFR. 

 

HiU, HS og felles har budsjettert med en forventet økt omsetning fra 2017 til 2018. HH og TNM har 

budsjettert med en nedgang. Rektor har i 2017 igangsatt en prosess for at høgskolen skal øke BOA 

aktivitetene vesentlig. Det er dermed bekymringsfullt at to av fakultetene har budsjettert lavere 

omsetning, særs reduksjonen innen teknologi. Rektor vil følge opp dette på fakultetene fremover. 
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Nedenfor følger et sammendrag av nøkkeltall som beskriver omfanget innen prosjektporteføljen: 

 
 

Det er positivt at HS og HiU har forventninger (prospekter) om tilfang om flere prosjekter i løpet av 2018. 

Antall EU prosjekter synes lavt og må sammen med NFR prosjekter søkes økt i tiden fremover. 

 

Risiko og usikkerhet 
Økonomisk risiko og usikkerhet er først og fremst knyttet til videre fremdrift og avklaring av 

universitetsstatus eller ikke i 2018 eller i løpet av langtidsperioden. En avklaring vil nødvendigvis ha 

konsekvenser for innretning og utvikling av budsjettene. 

 

Kompetanseutvikling, FoUI satsninger, studieporteføljeutviklingen, campusutviklingen, satsningen på 

BOA, digitalisering og effektiv administrasjon er alle vesentlige tiltak og prosesser for at høgskolen skal nå 

sine mål og ambisjoner. Budsjettet tar høyde for behov for endret innretning og kursjustering ved behov. 

 

I 2018 så er økonomisk risiko også knyttet til stramme driftsrammer som innebærer behov for omstilling 

innen både faglig og administrativ virksomhet. Videre kostnadsreduksjoner som følge av ABE reformen 

bør gjennomføres målrettet og knyttet til resultatmål. Digitalisering vil være et viktig bidrag for å 

effektiviseres samtidig som kvaliteten utvikles og økes. 

 

For øvrig det til risikovurderingene i vedlagte langtidsbudsjett. 

 

Videre behandling 
Styrets budsjettvedtak legger grunnlaget for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet til høgskolens 

budsjettansvarlige på fakulteter, avdelinger og andre enheter. Budsjettdisponeringsmyndigheten kan 

videre delegeres og skal dokumenteres (ref Økonomireglementet i staten). Rektor sender ut 

budsjettdisponeringsskrivet for 2018 til budsjettansvarlige. 

 

Mindre endringer som fremkommer i endelig tildelingsbrev fra KD inngår i rektors fullmakt å disponere i 

budsjettdisponeringsskrivet. Større endringer i tildelinger eller budsjettforutsetninger følges opp og 

legges fram som forslag til vedtak i revidert budsjett. 

 

Langtidsbudsjettet følges også opp i behandlingen av revidert budsjett i mars og kommende 

strategiseminar våren 2018. Eventuelle behov for vesentlige endringer i langtidsbudsjettet vil legges fram 

som forslag til styret. 

 

 

   

Vedlegg:  
1. Budsjett 2018 – tabeller og rapporter (vedlagt) 

2. Langtidsbudsjett 2017 – 2021 (vedlagt) 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



Høgskolen 
i Sørøst-Norge 

Budsjett 2018 
Styremøte 14. desember 2017 

Innholdsfortegnelse: 

Tabellsammendrag kontoklasse pr enhet 
Budsjettfordelingsmodell- hovedfordeling og moduler 
Budsjettrapport- Handelshøyskolen (HH) 
Budsjettrapport- Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) 
Budsjettrapport- Fakultet for helse og sosialvitenskap (HS) 
Budsjettrapport- Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Side 

1-5 
1-10 
1-3 

1-4 

1-4 

1-3 



BUDSJEIT 2018 BFV PR ENHET PR KTO KL 

Budsjett 2018 Budsjett 2017 
Regnskap 2017 (inkl 

Enhet prosnose = Rnov+ Bdes) 
HSN instltusjonsavsetnlnger 

FoUl satsninger 3 000 000 16 000 000 

Avsetning digitalisering 4 000 000 

Avsetning BOA strategi 2 000 000 

Avsetning studieporteføljeutviklingen 1 000 000 

Toppstillingsprogrammet 13 500 000 

UH ped 2 000 000 

Markedsarbeid, profilering og markedsføring USN 4 000 000 

Utviklingsavtale med KD 10 080 000 6 000 000 

Førstelektorprogram (25% inst avsetning fou tid, 36 deltagere) 7 200 000 

Tilbakebetaling overgang nytt finansieringssystem 2 700 000 

Felles tiltak, ABE 7 690 415 

Investeringer og påkostninger (bygninger, infrastruktur, IKT, AV, digitalisering) 16 000 000 

Budsjettramme 73 170 415 22 000000 o 
Rektorat 

3 Salgs- og driftsinntekter o o o 
5 Lønn og godtgjørelser 3 801 711 5 087 000 4 626 oos 
6 Andre driftskostnader 1 455 000 2 390 000 1 066 209 

7 Annen driftskostnad 1 612 889 3 652 900 1 143 763 

8 Avregninger 2 476 100 -1 546 900 588 

9 Interne overføringer o o -1 461 900 

Budsjettramme 9 345 700 9 583 000 5 374 664 

Internrevisjon 
3 Salgs- og driftsinntekter o o o 
S Lønn og godtgjørelser 1 361 013 1 244 000 1 28S 430 

6 Andre driftskostnader 2 333 713 1 196 000 115 535 

7 Annen driftskostnad 60 000 60000 5 635 

8 Avregninger -1 200 000 o o 
9 l�terna ovorfarlnger o o o 

Budsjettramme 2 554 726 2 500000 1 406 600 

Rektors stab 
3 Salgs- og driftsinntekter o -2 528 07S -3 000 000 

5 Lønn og godtgjørelser 10 729 587 12 964 909 12 610 1SS 

6 Andre driftskostnader 814 920 4 265 000 3 747 464 

7 Annen driftskostnad 578 000 3 295 366 3 174 S32 

B Avregninger o 750 000 750 463 

9 lnlerno overføringer 100 000 -5 792 200 -7 414 7S2 

Budsjettramme 12 222 507 12 955 000 9 867 863 

Kommunikasjon 
3 Salgs- og driftsinntekter o o -164 163 

5 Lønn og godtgjørelser 12 338 953 11 550 350 11 878 708 

6 Andre driftskostnader 2 274 000 2 674 000 2 343 961 

7 Annen driftskostnad 5 794 211 6 145 650 6 358 592 

8 Avregninger o soo 000 500 289 

9 Interne ovorf�rlnger o -900 000 -9S5 89S 

Budsjettramme 20 407 164 19 970 000 19 961 492 

Avdeling utdanning og studiekvalitet 
3 Salgs- og driftsinntekter o o -234 921 

5 Lønn og godtgjørelser 55 521 109 55 020 758 55 579 708 

6 Andre driftskostnader 14 332 949 7 329 568 16 589 677 

7 Annen driftskostnad 2 567 101 2 848 674 2 215 351 

8 Avregninger -16 673 000 199 000 199 000 

9 Interne overføringer o -10 844000 -1S 287 871 

Budsjettramme 55 748 159 54 554 000 59 060 944 

Avdeling forskning, innovasjon og internasjonalisering 
3 Salgs- og driftsinntekter -670 000 -510 000 -1 805 516 

5 Lønn og godtgjørelser 44 946 942 44 386 344 43 117 482 

6 Andre driftskostnader 19 844 656 19 9S4 656 19 196 617 

7 Annen driftskostnad 5 562 000 4 944 014 4 321 546 

8 Avregninger -15 443 226 -500 000 -499 103 

9 Interne overføringer 14 027 986 -1 469 014 -13 068 62S 

Budsjettramme 68 268 358 66 806 000 51 262 402 

Personal og organisasjonsavdelingen 
3 Salgs- og driftsinntekter o o -1 330 

5 Lønn og godtgjørelser 34 113 788 34 584 145 32 10S 100 

6 Andre driftskostnader 2 682 000 4 137 771 2 656 902 

7 Annen driftskostnad 1 117 048 978 334 974 890 

8 Avregninger -700 000 -698 729 

9 Interne overføringer -1 600 000 -3 465 250 -4 259 348 

Budsjettramme 36 312 836 35 535 000 30 777485 

Økonomiavdelingen 
3 Salgs- og driftsinntekter -20 000 -25 000 -115 047 

S Lønn og godtgjørelser 26 238 015 24 823 000 22 044 698 

6 Andre driftskostnader 3 100 000 3 140 000 2 746 473 

7 Annen driftskostnad 939 000 930 000 708 296 

8 Avregninger -1 390 000 -620 000 -600 743 

9 Interne overførlnger 30 000 30000 52 280 

Budsjettramme 28 897 015 28 278 000 24 835 956 



Budsjett 2018 Budsjett 2017 
Regnskap 2017llnkl 

Enhet prognose =Rnov+Bdes) 
Avdeling for Infrastruktur 

3 Salgs- og driftsinntekter -16 670 000 -16 173 300 -16 963 559 

5 Lønn og godtgjørelser 100 215 319 97 559 406 98 184 563 

6 Andre driftskostnader 93 860 777 102 560 537 91 067 592 

7 Annen driftskostnad 4 961 504 6 972 802 6 007 253 

8 Avregninger 4 194 912 1 300 000 1 311 096 

9 Interne overføringer -19 120 750 -28 360 460 -27 438 320 

Budsjettramme 167 441762 163 858 9115 152 168 625 

Husleie HSN (se spes pr campus i egen oppstilling) 
35xx Fram/eieinntelcter -3 242 000 942 372 -2 884 503 

6300 Husleie andre m/ kontrakt 108 235 175 101 235 698 

6303 Driftsavtale indre vedlikehold v/fei� 20 673 740 18 854 780 306 934 544 

6304 Tilfeldig feie 50 000 744 640 

6310 Husleie statsbygg 170 859 326 167 991904 

6311 Driftsavtale i forbinde/se med fele 5tatsbvgg 14 881 000 10 051621 

Budsjettramme 111 457 241 299 821 015 304 050 041 

Handelshøyskolen 
3 Salgs- og driftsinntekter -30 291 764 -10 760 200 -13 828 704 

5 Lønn og godtgjørelser 186 436 008 163 701 516 162 983 281 

6 Andre driftskostnader 14 598 251 11 166 089 10 564 665 

7 Annen driftskostnad 8 886 470 6 572 866 6 712 983 

8 Avregninger -6 026 877 -7 604 000 -7 603 485 

9 Interne overføringer -1 689 188 -2 510 271 -2 703 372 

Budsjettramme 171912 900 160 566 000 156 125 368 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
3 Salgs- og driftsinntekter -9 760000 -6 885 500 -8 686 722 

5 Lønn og godtgjørelser 231 367 756 226 617 718 215 373 208 

6 Andre driftskostnader 29 159 532 35 846 420 28 645 143 

7 Annen driftskostnad 9 563 060 8 377 254 7 594 163 

a Avregninger -15 221465 -25 039 404 -25 039 142 

9 Interne overføringer -9 190 584 -15 477 488 -12 176 571 

Budsjettramme 235 91B 300 223 439 000 205 710 078 

Fakultet for helse- og soslalvltenskap 
3 Salgs- og driftsinntekter -12 242 000 -9 229 630 -10 486 864 

S Lønn og godtgjørelser 208 049 501 201 330 938 200 840 907 

6 Andre driftskostnader 11 273 566 16 846 280 16 666 465 

7 Annen driftskostnad 7 932 386 7 821 310 7 072 635 

8 Avregninger -9 198 327 -1S 089 000 -15 087 975 

9 Interne overføringer � 766 526 -6 754 898 -3 650 182 

Budsjettramme 199048600 194 925 000 195 354 986 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdannlngsvltenskap 
3 Salgs- og driftsinntekter -5 866 000 -11 572 000 -19 988044 

5 Lønn og godtgjørelser 372 936 061 362 595 000 343 768 356 

6 Andre driftskostnader 45 915 753 45 457 000 40 275 238 

7 Annen driftskostnad 14 331 586 16 764 000 11 902 811 

8 Avregninger -31 384 000 -34 510 000 -34 509 692 

9 Intern� overf.,rlngo.r -16 785 400 -9 627 000 -14 700 336 

Budsjettramme 379 148000 369 107 000 ]26 748 334 

Totalbudsjett (sum av tabeller over) 
Avsetninger 73 170 415 22 000000 o 
Husleie 311 457 241 299 821 015 304 050 041 

3 Salgs- og driftsinntekter -75 519 764 -57 683 705 -75 274868 
5 Lønn og godtgjørelser 1 288 055 763 1 241 465 oss 1 204 397 600 

6 Andre driftskostnader 241645 116 256 963 320 235 681 941 

7 Annen driftskostnad 63 905 256 69 363 172 58192 4SO 

8 Avregninger -a9 865 883 -82 860 304 -a1 277 434 

9 Interne overføringer -40994462 -a5110 582 -103 064891 
Budsjettramme 1 771 853 682 1 663 898 000 1 542 704 839 



BUDSJETT 2018 BOA PR ENHET PR KTO KL 

Budsjett 2018 

Enhet 
Rektors stab 

3 Salgs- og driftsinntekter -5 050 000 
5 Lønn og godtgjørelser 750 000 
6 Andre driftskostnader 4 200 000 
7 Annen driftskostnad o 
8 Avregninger o 

9 Interne overføringer 100 000 
Budsjettramme o 

Avdeling forskning, innovasjon og internasjonalisering 
3 Salgs- og driftsinntekter -3 175 377 
5 Lønn og godtgjørelser 674 753 
6 Andre driftskostnader o 
7 Annen driftskostnad 25 609 
8 Avregninger o 

9 Interne overføringer 2 475 014 
Budsjettramme -0 

Handelshøyskolen 
3 Salgs- og driftsinntekter -15 281342 
5 Lønn og godtgjørelser 9 909 285 
6 Andre driftskostnader 1 627 000 
7 Annen driftskostnad 1937 400 
8 Avregninger 204 123 

9 Interne overføringer 1 603 534 
Budsjettramme l 

Fakultet for teknologi, natUIVitenskap og maritime fag 
3 Salgs- og driftsinntekter -42 146 504 
5 Lønn og godtgjørelser 24 757 937 
6 Andre driftskostnader 3 332 799 
7 Annen driftskostnad 3 458 057 
8 Avregninger o 

9 Interne overføringer 10 597 710 
Budsjettramme -0 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
3 Salgs- og driftsinntekter -34 586 846 
5 Lønn og godtgjørelser 21 112 672 
6 Andre driftskostnader 6 652 942 
7 Annen driftskostnad 2 593 270 
8 Avregninger o 

9 Interne overføringer 4 227 961 
Budsjettramme o 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
3 Salgs- og driftsinntekter -60 808 932 
5 Lønn og godtgjørelser 36 692 932 
6 Andre driftskostnader 2 605 000 
7 Annen driftskostnad 7 030 000 
8 Avregninger o 

9 Interne overføringer 14481 000 
Budsjettramme o 

Totalbudsjett (sum av tabeller over) 

3 Salgs- og driftsinntekter -161 049 000 
5 Lønn og godtgjørelser 93 897 580 
6 Andre driftskostnader 18 417 741 
7 Annen driftskostnad 15 044 337 
8 Avregninger 204123 
9 Interne overføringer 33 485 220 

Budsjettramme l 

Budsjett 2017 

-2 247 000 
4 710 000 

531 000 
67 000 

o 
-3 061000 

o 

-4 727 500 
1 210 486 

150 000 
290 000 

o 
3 077 014 

o 

-16 929 141 
10 567 994 

l 781 000 
1959 438 

o 
2 620 709 

-0 

-49 352 317 
26 796 903 
11987 728 

2 981909 
o 

7 585 777 
o 

-30 577 700 
21087 633 

3 577 869 
1 586 317 

o 
4 117 381 

-208 500 

-51919 000 
32 688 987 

2 000 000 
5 286 000 

o 
11 846 000 

-98 013 

-155 752 658 
97 062 002 
20 027 597 
12 170 664 

o 
26 185 882 

-306 513 

Regnskap 2017 (inkl 
prognose des) 

-1 270 524 
1 229 288 

167 295 
38 434 

o 
-164 493 

-0 

-5 300 904 
3 221 655 

113 808 
-128 432 

o 
2 093 874 

o 

-16 929 141 
10 567 994 

l 781 000 
1959 438 

o 
2 620 709 

-0 

-51 545 000 
27 886 000 
12 306000 

3 622 000 
o 

7 731000 
o 

-26 900 000 
18 418 000 

3 137 000 
l 701000 

o 
3 435 000 

-209 000 

-51919 000 
32 688 987 

2 000 000 
5 286 000 

o 
11 846 000 

-98 013 

-153 864 569 
94 011923 
19 505 103 
12 478 440 

o 
27 562 090 

-307 013 

Endring (BZ018-BZ017) 

-2 803 000 
-3 960 000 
3 669 000 

-67 000 
o 

3 161 000 
o 

1 552 123 
-535 732 
-150 000 
-264 391 

o 
-602 000 

-0 

1 647 799 
-658 709 
-154 000 

-22 038 
204 123 

-l 017 175 
l 

7 205 813 
-2 038 966 
-8 654929 

476 148 
o 

3 011933 
-l 

-4 009 146 
25 039 

3 075 073 
l 006 953 

o 
110 580 
208 500 

-8 889 932 
4 003 945 

605 000 
l 744 000 

o 
2 635 000 

98 013 

-5 296 342 
-3 164423 
-1 609 856 
2 873 672 

204 123 
7 299 338 

306513 



Regnskap, budsjett og prognoser for husleie for perioden ("Husleiebudsjettet") 

Campus Regnskap 2016 Budsjett 2017 

BØ 

36xx Framleieinntekter 4 139 372 
6300 Husleie andre ml kontrakt 3 898 360 21 000 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 3 099 
6304 Tilfeldig leie 

6310 Husleie stotsbygg 20 748 828 21 051 251 
6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 

Sum: 24 650 287 25 211 623 

Drammen 

36xx Framleieinntekter -745 073 
6300 Husleie andre ml kontrakt 34 506 057 37 298 237 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 8 867 935 10 244 608 

6304 Tilfeldig leie 711 435 
6310 Husleie statsbygg 

6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 

Sum: 44 085 427 47 542 845 

Kongsberg 

36xx Framleieinntekter -14 000 -10 000 
6300 Husleie andre ml kontrakt 22 082 526 24 944 820 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 3 771 932 5 119 560 
6304 Tilfeldig leie 1 189 183 744 640 

6310 Husleie statsbygg 

6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 

Sum: 27 043 641 30 809 020 

Notodden 

36xx Framleieinntekter 

6300 Husleie andre ml kontrakt 650 946 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 30 000 
6304 Tilfeldig leie 38 059 
6310 Husleie statsbygg 21 350 664 18 981 194 
6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 2 167 230 

Sum: 21 388 723 21 829 370 

Porsgrunn 

36xx Framleieinntekter -428 984 -480 000 
6300 Husleie andre ml kontrakt 979 209 2 375 816 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 99 201 400 000 
6304 Tilfeldig leie 

6310 Husleie statsbygg 39 650 779 42 298 339 
6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 2 770 391 

Sum: 40 300 205 47 364 546 

Rauland 

36xx Framleieinntekter 

6300 Husleie andre ml kontrakt 5 123 509 3 681 355 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 1 209 812 
6304 Tilfeldig leie 

6310 Husleie statsbygg 

6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 

Sum: 5 123 509 4 891 167 

Ringerike 

36xx Framleieinntekter -98 600 
6300 Husleie andre ml kontrakt 673 628 1 130 524 

6303 Driftsavtale indre vedlikehold vi leie 181 619 58 800 
6304 Tilfeldig leie 87 965 
6310 Husleie statsbygg 10 023 389 7 101 120 
6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 913 619 1 664 000 

Sum: 11 781 620 9 954 444 

Vestfold 

36xx Framleieinntekter -3 438 600 -2 707 000 
6300 Husleie andre m/ kontrakt 30 099 280 31 133 000 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold v/leie 3 sos 151 l 792 000 
6304 Tilfeldig leie 

Budsjett 2018 

6 042 000 
100 000 

21 900 000 
720 000 

28 762 000 

37 904 089 
10 379 645 

48 283 734 

24 463 856 
6 205 797 

50 000 

30 719 653 

668 842 
30 000 

18 988 933 
3 600 000 

23 287 775 

-400 000 
2 422 325 

471 240 

42 831 205 
3 275 000 

48 599 770 

3 549 063 
1 178 258 

4 727 321 

-400 000 
1 850 000 

58 800 

7 189 188 
2 116 000 

10 813 988 

-2 442 000 
31 335 000 

2 250 000 



Campus Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

6310 Husleie statsbygg 76 122 700 78 560 000 79 950 000 
6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 4 293 406 3 450 000 5 170 000 

Sum: 110 581 937 112 228 000 116 263 000 

Totalt husleiebudsjett pr år 284 955 349 299 831 015 311 457 241 

TOTALT Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

36xx Framleieinntekter -4 725 257 942 372 -3 242 000 
6300 Husleie andre ml kontrakt 97 362 569 101 235 698 108 235 175 
6303 Driftsavtale indre vedlikehold v/leie 16 428 938 18 854 780 20 673 740 
6304 Tilfeldig leie 2 026 641 744 640 50 000 
6310 Husleie statsbygg 167 896 360 167 991 904 170 859 326 
6311 Driftsavtale i forbindelse med leie Statsbygg 5 207 025 10 051 621 14 881 000 
Sum: 284 196 276 299 821 015 311 457 241 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: 

Versjon: 

GJENNOMGANG KD BEVILGNING 
Dokumentasjon: 

·fra forrige periode l detaljer 
,.;, 

SturliPnl;o<<<?r 2014 (240 IKT) 
Studieplasser 2015 (150 MNT, lOE sykepl, 15 E vernepl) 
IStudieplasser 2016 (250 strat, 15C strat) 
l �turliPnl;o<<<?r RNB2016 (200 IKT /hels eL lstudieplasser 2017 (400 strat/ 150 IKT) 
l Rekruttering>,tillir'ts" 2017 

Sum: l Nye rekrutteringsstillinger 
'o rekrutteringss{rrrrnger 

Sum: 

Nye studieplasser 
Ostudieplasser 

Sum: 

Andre 

Kompensasjon endring finansieringssystem (sjd_E!_ 87 i BB) 
wu1 , ""' .,tisering effektivisering (0,5 %) 
Nye ramr GLU 
Gevinst digital post (side 28 i BB) 

Sum: 

Foreløpig fordeling B2018 

01.12.2017 

Foreløpig fordeling 2018 basert på Orientering 

om forslag til statsbudsjettet 2018 

(12.10.2017) 

Beløp 

996 000 
2 132 500 
2 960_000 
1 660 000 
5 273 000 
6 413 000 

19 434 500 

-

-

-2 620 000 
-12 428 818 

4 500 000 
-430 000 

-10 978 818 

w� � l sum ·"· l i basis, åpen ag lukket røcul•n•.løl 
!Saldert budsjett (2017) (side 19 i BB 2016) 1 708 534 847 
l Konsekvensjusteringer 19 434 500 
Pris- og lønnskompensasjon 46 322 153 
Nye rekrutteringsstillinger -

Nye et• u·ii<>nl�sser 
Andre hun< ""'-'nger -10 978 818 
Endring resultatbasert uttelling 8 541 000 

Budsjett 1 771 853 682 

l Bevilgning fordelt i m •a• ",�,, KD: 
n . , 

l Basismidler 1 200 292 500 

1·-
Sum 1 200 292 500 

l qbultatbasert. uuuJ•c• .. ��� lstudiepoeng 431 496 000 

l Kandidater 97 787 000 

Ul '"'"sil; ,5;studenter 6 710 000 
Ooktorgradskandidak, 4 373 000 

Avrunding 
Sum 540 366000 

nc>uttutuu>"' <finansiering lukket ramme lJ'.o1i�r fra EU 5 447 000 l Midler fra NFR og RFF �9000 
l ouLJib.,, .. ,gspoeng 13 687 000 

l Midler fra BOA 10 344 000 

l Avrunding 
Sum 34 887 000 

Sum bevllgnlnl{ 1 775 545 500 

Kontroll -3 691 818 

*økning fra 0,5 til 0,7% 

14:03, 04.12.2017 



Buds.tettford�ling�modell HSN 

Budsjett,r: 

Versjon: 

SATSER 
�UI.l.FIHioN>IEI<Tf SATSU KO 

Utda4vrin& 
ltal<llOh A 
K.t .. oriB 
kiite&:ori c 
k.ilteflori D 
ICateROri E 
l(ateQori F 
flnultater annet 

Utw:k51in��tudenter 
UtvHslinllrSstudenter Erasmus+ 
Doktonriidskandidater 
Doktonrrads�ndidater sam11rbeid (20% 
Midler fra EU 
Midler fril NFR o"i RFF 
Midler fri BOA 
Publtserino:spoenll 
F�onrtdonnlno 

ICOgts 2017 
Bevi�ninR !fremerket (se ort 4. R5rurteri�titlinoø) 
Antiill rekrutt�n�rSstiUin&r:er 
Sats 
T'OI< ..... I<MNT 

P•l>- oo\onrukam-;;;n,.-.;g; 

SATSER BUOSJETTFOROEUNG 

Utdannh• 

Kate;ori A 
IC.Ueli!ori B 
ICiitKori C 
l<iit-ori D 
Kate�Mri E 
K:ltet,ori F 

Resultater annet 

Utve«slinRSstudenter 
Utvekslinøsstudenter Er•smuu 
DoktorRriidskiindidater 
DoktMII!r·o�dsbndld:�lt'rurmrbeld 2� 
MidJe. l,. EU 
Midler fr• NFR Oil RFF 
Mid�rfra BOA 
PubliserinRSPoenll 
Forskerutdannin�: 
KD uts 2017 
8eviNminø; •remerket (s� ork 4 RekruN:eringsstillinCHY l 
Anti li rekrutterin�stilllnll:er 
'"'" 
TIJIHQSats MNT 

S..U:.1Vktnin 
UU.�VS.etnkn 

For�tl�l& fordelinø 82018 
01.12.2017 

Satl basts 

studie øla .. Studio-� 
236 000 129 000 
178 000 99 000 
121000 66 000 

85 000 48 000 
73 000 39 000 
61000 33 000 

S.Ubuts 

studteplass 5tudiepoen& 
0,60 0,60 

141600 77400 
106 BOO 5.9400 

7Z600 39 600 
51000 28800 
43 800 23 400 
36 600 19800 

0,05 
om 

Kandidater lnte1r 
Kandidat�r master 

98000 196 000 
74 000 148 000 
49 000 98 000 
37 000 74000 
30 000 60 000 
15 000 50 000 

Kandidater lntetr 
Kandidater master 

0,60 0,60 
58 800 111600 
44 400 88800 
29 400 58 800 
22 200 44 400 
18 000 3ti 000 
15 000 30 000 

fUl.U'IIIANSillm SAI'SER KO • 2011 
S.t5 basis K.ndldater intecr 

�· Utdannina studieplass StudiopooO& KandidatM master An not 
Kat;gori A 230 000 126 000 95 000 190000 
Kilt;i�ri B 173 000 96 000 72 000 144 000 
Kategori C 118 000 64 000 48 000 96 000 
K•telilOri o 83 000 47 000 36 000 72 000 
Kate��:ori E 71000 38 000 29 000 5 8  000 
Kate;Ori F 59 000 32 000 ,, 000 48000 
Resultater annet 

10000 UtveksJin2Sstudenter 10000 
15 000 Utveksli;;;sstudenter Ensmus+ 15000 

377 000 Doktonn<�dskiindidat�r 367000 
75 400 Dolctorgradsltandidilte1" sam01rbeid "" 73 400 

.1,003 Midler fra EU 1.374 
0,099 Midler fra NFR�RFF 0.]20 
0,104 Midler fra BOA 0,102 

23 726 PubliserinRspoeng 25 sso 
S.tser Fonkenrt� Satse< 

1234 000 KD uts2017 1 202 000 
99 952 251 Be�,-.i� Memerket {se art 4. Rmutteringsstiflinfll!f: 

107 Anti� •e.i1Utterlnrinllllnal!l 
934 133 Sau ltDN/Ol 
.168111:14 TiliellRSilltS MNT ,IIDIV/0! 

:1.70% 

�· 
1.00 

10 000 
15 000 

377 000 
75 400 

1.003 
0,099 
0.104 

23 726 
S.tso• 

l 202 000 
99 952 251 

107 
934133 
168 144 

14:08, O.tl,12 2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettir: Forel!llpll ford�lin& 1!2018 

Versjon: 01.12.2017 

STUDIEPLASS Elt 
tseVIIMin Ul H�N llnstltU5Jonsnlv.ll 

År Vari•het �stud i� 
2014 4i• 24 

•NSlOIS < ir 15 
I\NB2015 3ir 10 

RNB2015 3år 15 

2016 3 år 25 

2016 2 år l.S 
RNB2016 4år 20 

2017 .,, 40 
RN81017 ••• 15 

2018 

SUM 

.. .. _, .. � � .. -.... "'" . '" ' ........ ................ 
Ar Varillhel tstudiep.la 

2014 4 år 24 

RNB2015 4 år l5 
RNB2015 3.ir 10 

RNS2015 3år l5 
2016 3 år 25 
2016 ,., 15 

RniUOlG .. , 20 
2 017 4år 40 

ftNS20l1 4 .ir 15 

lOlt 
S<JM 

.C.tuori Merkn.illd 2014 

o strateeiske 160% effi 1...1.55 2.00 
o MNT 50%df) 
E S�kt-øltkt 
f Vern�S�kw 
D strate2iske 
c stratelljske 
o IKT/ Helse 
o IKT 
o JKT 

l 195 lOO 

.............. , 
Katqori Merknad 2014 

o 'ltrltOJ.Uk�: 24 

o MNT 

E S\lkepleie 
E Vernepleie 
o 5trate&,iske 
c 'rn�Jkc 
o 1KT Ht� 
o IKT 
o IKT 

24 

2Ql� 2016 2017 

1992 000 l 992 000 2634 000 
606 134 121126.9 lll2.269 

345 667 691334 691334 

!l:i:l !:IDO l 037 001 l Ql7D01 
l 012 500 2 025 000 

862 500 l 7.15 000 
810 000 '4.90 000 

1660 000 
612 500 

3 461302 7 617 604 1 4  097 104 

201 5 2016 2017 

24 24 24 

lS l5 l.S 
10 10 10 

l.S 15 15 
25 25 
15 l5 
20 20 

•o 
15 

.. 124 179 

lO Ul 2019 

996000 
1245 000 606134 

355 000 
53 HOC 

2 075 000 � 012 5.00 
8B5 000 

1uo ooa l 560 000 
3 360SOQ 3 400 000 
1912 500 l 245 000 

13 021 soo 7 923 634 

2018 2019 

15 

25 

20 20 

•o 40 
l5 15 

U5 7S 

2020 

3 400 000 
1245 000 

l1 &45 000 

2020 

40 
15 

5S 

2021 

1 700 000 

l 700 000 

2021 

[4l<hndriA.! l l41 881 ml n1l 5061 SliT- ·· 
6361 636! 

Fordel' dleøl . -· - -·· ·· ----· - ·-----· fa - ----· ---
\··-· -- ··· · - - ----··· · , Fl"""".,... ... HK fakutt.� fOt' toknolotf, NfUNit.,m.bp cc marirlme f•1 ('niM Fakulæt fOI' �U.. OI �hd�bp(HS '"'"'"''"'h'""'Naa.""""'"acutda""'"..,.'•"•'""'(tll\J 

82017 Endrina 82018 82017 Endrine: 82018 B2017 EndrinJ 82018 82017 Endrina 82.018 

Kate&ori A 
IUrttOrl B 40 40 
�tetoriC 195 19S 10 10 

iK.a.tu.oriO 292 15 307 313 15 328 724 20 744 2 030 25 .2055 

Kateøori E 22l ru 1416 1416 1621 1 621 1652 1651 
Katl!g_ori F 1555 HSS 81 Bl. S40 S40 
SUm 2 070 15 1085 2005 15 2020 lUS 20 2375 4 262 25 •w 

Sum 
96 

60 

3.0 
45 
75 
30 

80 

160 

60 

636 

..... ulonlolbo 
82017 Endrina 82018 B2Dl7 Endrin1 82018 

40 40 
205 205 

40 40 80 3399 115 3514 

4 912 4912 
2 1 7 6 2 176 

40 40 BO lO 732 115 10847 

14:09, 04 12 2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: 

Versjon: 

REKRU'TTERI NGSSTILLINGER 

Program 

Markedsføringsledelse 
Økologi 
Anvendte mikro- nanosystemer 
Maritim 
Prosess, energi automatiseringsteknikk 
Personorientert helsearbeid 
Pedagogiske ressurser og iæreprosesser 
Kulturstudier 
Annet 
Sum totalt 

HSN 

Endring stipendiatsti l l inger 
Bevilget beløp 
Vit utstyr (pris- og lønnskompensert) 
Stipendiatstillinger 
Gjennomsnittssats 

Pris- og lønnskompensaSJOn 

Forel.pig fordeling 82018 
01.12.2017 

teknologi, 

Handelsh41yskolen naturvitenskap og 

(HH) maritime fag (TNM) 

13 

12 

15 

4 

14 

13 45 

2015 2016 
76 99 

23 

73 762 028 

l 679 469 

72 082 559 

728 107 

humaniora, idretts-

Fakultet for helse- og og 

sosialvltenskap lHSJ utdanningsvitenskap HSN Sum Merknad 

13 

12 hvorav l mid lertidig (fases ut 2019) 

15 

4 hvorav 2 m i dlertidige (fases ut 2019) 

14 hvorav l mid lertidig (fases ut 2019) 

15 15 

19 19 hvorav 2 midlertidige (fases ut 2019) 

15 15 

- -

15 34 - 107 hvorav 6 midlertidige (fases ut 2019) 

2017 2018 2019 2020 
107 107 

8 

95 312 361 101 725 361 

l 726 494 l 773 109 

93 585 867 99 952 251 

874 634 934133 #DIV/O! #DIV/O! 

2,80% 2,70% 

14:09,04.12.2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: 

Versjon: 

ØREMERKEDE TILSKUDD 2018 

Aktivitet 

Strategisk forskningstildeling/ vit utstyr 

Maritim simulator 

Utstyrsmidler teknologi (ref blå bok 2015 pkt 4-3.1 (l l. desember, side 20)) 

Utstyrsmidler teknologi (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 23)) 

Rekrutteringsordninger ingeniør 

Rekrutteringsordninger ingeniør 

Utstyrsmidler helse (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (l l. desember, side 20)) 

Utstyrsmidler helse (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 23)) 

EVU lærere (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 20)) 

EVU lærere (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 23)) 

5 årig lærerutdanning 

5 årig lærerutdanning 

Sum 

ØREMERKEDE TILSKUDD 2017 

Aktivitet 

Strategisk (orsknlngstildeling/ vit utstyr 
Maritim simulator 

Utstyrsmidler teknologi (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 20)) 

Utstyrsmidler teknologi (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 23)) 

Rekrutteringsordninger ingeniør 

Rekrutteringsordninger ingeniør 

Utstyrsmidler helse (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 20)) 

Utstyrsmidler helse (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 23)) 

EVU lærere (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (l l. desember, side 20)) 

EVU lærere (ref blå bok 2015 pkt 4.3.1 (11. desember, side 23)) 

5 årig lærerutdanning 

5 årig lærerutdanning 

Sum 

Foreløpig fordeling 82018 
01.12.2017 

Handelshøyskolen (HH) 

-

-

. 

. 

Handelshøyskolen (HH) 

-

Fakultet for teknologi, 

naturvitenskap og maritime 

fag(TNM) 

l 773 109 

l 715 604 

1 462 222 

1 029 056 

5 311 508 

3 296 670 
-

-

-

. 

-

. 

14 588 169 

Fakultet for teknologi, 

naturvitenskap og maritime 

fag (TNM) 

l 726 494 

1 670 500 

1423 780 

l 002 002 

5 171 868 

3 210 000 

. 

-

-

14 204 644 

Fakultet for humaniora, 

Fakultet for helse- og idretts- og 

sosialvitenskap (HS) utdanningsvitenskap (HIU) HSN Merknad 
- - -

-

- . 

- . 

. 

- -

1 459 oss . 

l 029 056 . 

- 3 243 282 . 

- 2 172 746 . 

. 4 000000 . 

- 500 000 Avd utdanning 

2 488 111 9 416 028 500 000 
---

Fakultet for humaniora, 

Fakultet for helse- og idretts- og 

sosialvitenskap (HS) utdanningsvitenskap (Hl U) HSN Merknad 
. -

- . . 

. -

- . -

. . 

- -

1 420 696 . -

l 002 002 - -

3 158 016 . 

2 115 624 -

. 4 000 000 

- . 500 000 Avd utdanning 

2 422 698 9 273 640 500 000 

14:09, 04.12.2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: 

Versjon: 

FELLES 
Enhet felles 

HSN 

Internrevisjon 

Rektorat 

Felles 

Rektors stab 

Kommunikasjon 

Felles 

Avdeling utdanning og studiekvalitet 

Avdeling forskning, innovasjon og internasjonaliser� 

Avdeling økonomi 

Avdeling personal og organisasjon 

Avdeling infrastruktur 

Sum: 

HUSLEIE 

Infrastruktur, leiekontrakter 

Leiekontrakt l (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 2 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 3 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 4 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 5 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 6 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 7 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 8 (Kort beskr navn) 

Leiekontrakt 9 (Kort beskr navn) 

-

Foreløpig fordeling 82018 

01.12.2017 

2018 
-

2 567 500 

9 345 700 
-

12 308 785 

20 509 190 
-

56 026 958 

68 609 762 

29 041 506 

36 494 445 

168 283 178 

403 187 024 
---

Campus 

Bø 

Porsgrunn 

Notodden 

Raulandsa kademiet 

Vestfold 

Drammen 

Kongsberg 

Ringerike 

Tilskudd basis 

Sum: 

2017 *ABE reformen (se ark 8.} 
- -

2 500 000 2,700% -12 774 2 554 726 
9 100 000 2,700% 9 345 700 

- l -

12 955 000 l -4,988% -86 687 12 222 098 
19 970 000 : 2,700% -102 026 20 407 164 

- -

54 554 000 2,700% -278 799 55 748 159 
66 806 000 2,700% -341 404 68 268 358 
28 278 000 2,700% -144 491 28 897 015 
35 535 000 2,700% -181 609 36 312 836 

163 858 985 2,700% 1 -841 416 1 167 441 762 
393 556 985 -1 98 9 206 401197 818 

Husleie Fremleie-inntekter Sum tildeling 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 311 457 2411 

14:10, 04.12.2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: 
Versjon: 

RESULTATER 

Indikatorer 
Studiepoeng 
Kategori A 

Kategori 8 
Kategori C 
Kategori D 
Kategori E 
Kategori F 

Kandidater 
Kategori A 

Kategori 8 
Kategori C 
Kategori O 
Kategori E 
Kategori F 

Kandidater lntegr m-aster 
Kategori A 
Kategori B 
Kategori C 
Kategori O 
Kategori E 

Kategori F 

Studentutveksling 
Studentutveksling Erasmus+ 

Doktorgradskandidater egne 

Doktorgradskandidater samarbeid 

Midler fra EU 
Midler fra NFR og reg forskning fond 
BOA inntekter 
Publiseringspoeng 

lenker til rapporter i DBH 
Resultatindikator 

Studiepoeng 

Kandidater 

Kandidater integr master 

Studentutveksling 

Studentutveksling Erasmus+ 
Doktorgradskandidater. egne 

Doktorgradskandidater1 samarbeid 
Midler fra EU 
Midler fra NFR og RFF 
Publiseringspoeng 
BOA-inntekter 

Sum studiepoeng 

Sum kandidater 

Sum kandidater lntegr master 

Foreløpis fordeling 82018 
0 1.12.2017 

Handelshøyskolen (HH) 

13 
303 
409 

2 034 
2 758 

90 
29 

539 
658 

14 
4 

18 
201 

2& 
-

3 
17 512 

5 724 580 
16 442 451 

87 

Rapport 

Fakultet for teknologi, 

naturvitenskap og 
maritime fag (TNM) 

297 
49 

1410 

1757 

159 
30 

374 
15 

578 

-

115 
44 

6 
2 

3 023 701 
35 686 770 
16 961370 

203 

Fakultet for humaniora, 
idretts- og 

Fakultet for helse- og utdannlngsvitenskap 
sosialvitenskap (HS) (HIU} 

51 
27 

347 l 759 
l 767 1495 

3 &32 
2144 3 936 

23 
9 

169 562 
548 367 

68 
726 1020 

- -
58 156 

8 9 
2 

6 7 
- 2 333 581 

6 408 780 3 843 810 
17 566 204 47 529 060 

123 163 

Studiepoengsproduksjon i henhold til studieprogrammet hvor emnet primært tilhører 

Kandidater med uttelling i finansieringssystemet 

Fullførte vitnemålsgivende utdanninger 

Utvekslingsopphold 

Utvekslingsopphold 

Avlagte doktorgrader 

EU 
NFR 
Vitenskapelig publisering 
Bidrag- og oppdragsaktivitet uten tilskudd fra NFR, RFF og EU 

HSN - ikke allokert til 
fakultet Sum 

-

51 
337 

2 457 
5 081 
2 6&9 

10 595 

23 
168 
851 

1 318 
622 

2982 

14 
4 

-

18 
lO 540 

l 88 
8 

18 
57 445 5 432 240 

2 713 000 54 376 940 
1436 000 99 935 086 

l 577 

Merknad 

Trekk ut resultatene fra "Kandidater integr master" 

Kun kolonnene "Integrert mastergrad/profesjon". 

Trekk fra resultatene fra "Studentutveksling Erasmus+" 

Summer både Erasmus Mundus og Erasmus+. Kun utreisende studenter 

Må innhentes manu�lt. 

Kryss av for "Publikasjonspoeng og forfatterandeler". Ikke "Antall publikasjoner". 
Sum tabell "Bidragsfinansiert aktivitet" og "Oppdragsfinansiert aktivitet" 

14:10,04.12.2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: Foreløpig fordeling 82018 
Versjon: 01.12.2017 

EFFEKTIVISERINGS- OG AVBYRAKRATISERINGSREFORMEN 
Krav effektivisering og avbyråkratisering 0,007 

l kronebeløp -12 428 818 

Budsjettramme 

HSN 

Internrevisjon 2 567 500 

Rektorat 

Felles 

Rektors stab 12 308 785 

Kommun ikasjon 20 509 190 

Felles 

Avdeling utdanning og studiekvalitet 56 026 958 

Avdeling forskning, innovasjon og internasjonalisering 68 609 762 

Avdeling økonomi 29 041 506 

Avdeling personal og organ isasjon 36 494 445 

Avdeling infrastruktur 168 283 178 

Handelshøyskolen (HH) 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (Hl U) 

Sum: 393 841 324 

5% 

*Anslått 5% av fakultetenes budsjettramme benyttes til administrative gjøremål. 

Eff krav 

-12 774 -0,005 
-

-

-86 687 -0,007 

-102 026 -0,005 
-

-278 799 -0,005 

-341 404 -0,005 

-144 491 -0,005 

-181 609 -0,005 

-841 416 -0,005 

-1 989 206 

14:16, 04.12.2017 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Budsjettår: 

Versjon: 

TILDELING BUDSJETTRAMMER 

Basis -finansierte studieplasser 
Kategori A 

Kategori B 
Kategori C 
Kategori D 

Kategori E 

Kategori F 
Sum: 

Basis - rekrutteringsstillinger 
Rekrutteringsstillinger 
Rekrutteringsstillinger M NT tillegg 

Sum: 

Basis - øremerkede tilskudd 
Øremerkede aktiviteter 

Sum: 

Resultat - studie poeng 

Kategori A 

Kategori B 
Kategori C 
Kategori D 

Kategori E 

Kategori F 
Sum: 

Resultat- kandidater 

Kategori A 
Kategori B 
Kategori C 
Kategori D 

Kategori E 

Kategori F 
Sum: 

Resultat - kandidater integr master 
Kategori A 

Kategori B 
Kategori C 
Kategori D 

Kategori E 

Foreløpig fordeling 82018 
01.12.2017 

Handelshøyskolen (HH) 

-

-

15 657 000 

9 767 400 

56 913 000 

82 337 400 

12 143 731 
. 

12 143 731 

-

. 

-

. 

519 552 

8 712 000 

9 562 644 

40 272 804 

59 067 000 

-

1 998 000 

522 000 

8 085 000 

10 605 000 

. 

-

621 600 

144000 

Fakultet for teknologi, 

naturvitenskap og maritime 

fag (TNM) 

-

14 157 000 

16 728 000 

62 020 800 

2 964 600 

95 870400 

42 035 993 

7 566 479 

49 602472 

14 588 169 

14 588 169 

-

11 775 852 

1 418 400 

33 001 722 
-

46 195 974 

-

-

4 674 600 

666 000 

6 732 000 

225 000 

12 297 600 

-

Fakultet for humaniora, 

Fakultet for helse- og idretts- og 

sosialvitenskap (HS) utdanningsvitenskap (HIU) HSN Delsum 
-

- . . -

- 4 272 000 4 272 000 

726 000 . 14 883 000 

37 944 000 104 805 000 4 080 000 179 214 000 

70 999 800 72 357 600 - 215 145 600 

19 764 000 79 641 600 

109 669 800 201 198 600 4 080 000 493 156 200 
-

14 011 998 31 760 528 . 99 952 251 

. - - 7 566 479 

14 011 998 31 760 528 - 107 518 730 

2 488 111 9 416 028 500 000 26 992 308 

2488 111 9416 028 sooooo 26 992 308 

. - - -

2 999 700 2 999 700 

l 069 200 13 364 604 

9 996 480 50 648 256 . 70 775 136 

41 349 672 34 971 300 . 118 885 338 

60 390 12 519 342 52 852 536 

52475 742 101 138 598 - 258 877 314 
-

. - -

. 1 021 200 1 021 200 

264 600 - . 4 939 200 

3 751 800 12 476 400 - 18 892 200 

9 864 000 6 606 000 . 23 724 000 

- l 020 000 . 9 330 000 

13 880400 21 123 600 - 57 906 600 

-

- - . -

- - -

- - - -

. - 621 600 

- 144000 



Budsjettfordelingsmodell HSN 

Kategori F 

Resultat - annet åpen ramme 
Studentutveksllng 
Studentutveksfing Erasmus+ 
Doktorgradskandidater egne 
Doktorgradskandidater samarbeid 

Resultat - annet lukket ramme 
Midler fra EU 
Midler fra NFR og reg forskning fond 
BOA inntekter 
Publiseringspoeng 

Gjenstående strategisk økonomisk handlingsrom 

O\lenst6ende gir følgende hovedfordeling: 

Faglig virksomhet 
Støttefunksjoner 
Husleie 

Sum: 

Sum: 

Sum: 

Sum bevihi!nin 

Disponeringer av strategisk handlingsrom i langtidsbudsjett: 

FoUl satsninger 
Avsetning digitalisering 
Avsetning BOA strategi 
Avsetning studieporteføljeutvi klingen 
Toppstill i ngsprogrammet 
UH ped 
Markedsarbeid, profilering og markedsføring USN 
Utviklingsavtale med KD 
Førstelektorprogram (25 % inst avsetning fou tid, 36 deltagere) 
Tilbakebetaling overgang nytt finansieringssystem 
ABE reformen 
Campusutvikling ( bygni nger, infrastruktur, IKT, AV, påkostninger, inv) 

Sum disponeringer: 

. 
765 600 

2 010 000 

390 000 

-
226 200 

2 626 200 

17 565 

566 733 

l 710 015 

2 073 652 

4 367 966 

986 028 309 

401 197 818 

311 457 241 

l 698 683 368 

3 000 000 

4 000 000 

2 000 000 

l 000 000 

13 500 000 

2 000 000 

4 000 000 

lO 080 000 

7 200 000 

2 700 000 

7 690 415 

16 000 000 

73 170 415 

58 % 

24 % 

18 % 

100 % 

-

1 150 000 

660 000 

2 262 000 

150 800 

4 222 800 

3 032 772 

3 532 990 

l 763 982 

4 811 633 

13 141 377 

fra l nov 2018 

4 %  

[Ufordelt: l 771 853 783 104 % l 

-

580 000 

120 000 

-
452 400 

1 152400 

-
634 469 

1 826 885 

2 908 BOB 

5 370 162 

1 560 000 

135 000 

754 000 

527 800 

2 976 800 

2 340 582 

380 537 

4 943 022 

3 869 711 

11 533 852 

-
- 765 600 

-

100 000 5 400 000 

15 000 1 320 000 

- 3 016 000 

1 357 200 

115 000 11 093 200 

57 618 5 448 536 

268 587 5 383 317 

149 344 10 393 249 

23 726 13 6B7 529 

499 275 34 912 632 



l� 
Høgskolen 
i Sørøst-Norge Handelshøyskolen 
Handelshoyskolen 

Budsjettdokument 2018 fra Handelshøyskolen (HH)  
Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV} 
Budsjettet for faku ltetet for 2018: 

Kto k l  Kto kl tekst B udsjett 2017 

3 Inntekter -10 760 

5 Lønnskostnader 163 702 

6, 7 Andre driftskostnader 17 739 

8 Finansposter, overfø ringer -7 604 

9 Interne tra nsa ksjoner -2 5 10 

Sum BFV 160 566 

Sammendrag BFV 

Budsjett 2018 

-15 010 

176 527 

19 920 

-6 231 

-3 293 

171 913 

27. 1 1 . 1 7  

For å sikre e n  bærekraftig t i lbudsportefølje iht SEFØ-model len e r  H H s  studieprogra m redusert d e  tre 

siste å rene gjennom avvikl ing av ett masterprogram, fem bachelorprogram, seks å rsstudier og en 

som m e rskole. l ti l legg pla n legger fa ku ltetet O-oppta k på ett bachelorprogram og ett masterprogram 

høsten 2018. Budsjettutsiktene for kommende å r  er i m id lertid s l ik  at porteføljen ikke ka n 

opprettholdes uten økt t i ldel ing e l ler  ytterlige re redu ksjon i t i lbudet. Det er derfor behov for fortsatt 

endringer i t i lbudsstru kt u ren fra mover. Denne type gre p  er nødvendig ut fra økonomisk 

handl ingsrom og krever samha ndling på tvers av studiesteder og fa ku lteter. Flere pa ra l le l le  

stud ieprogram på tvers av cam pus synes ikke å være økonom isk bærekraftig. For  Hande lshøyskolen 

( H H)  er derfor foreslåtte t i ldel ing for 2018 kritisk for a ktiviteten framover. Utford ringen e r  mindre 

omfattende portefølje in nenfor det a nta l l  stud ieplasser H H  nå ha r, 2086 og med ytterl igere 

ti lde l i nger ti l  IT-studiene de kom mende tre å r. 

Totalt sett er det en rimel ig god budsjettutvikl ing for HSN fra 2016 - 2018. Sam l et sett h a r  HSN hel ler  

ikke særl ig  store endringer i kostnadsn ivå for 2017 sammenl ignet med 2016. HH og instituttet i Bø 

har  kommet økonom isk sett gre it gjennom 2016 og de lvis 2017. l hovedsa k er å rsaken mindreforbruk 

de to foregående år som e r  tatt med inn i budsjettårene 2016 og 17. Med fordel ingsforslaget for 

2018 h a r  fa ku ltetet e n  økonom isk utford ring på ca 14 m i l l  for å sikre ti lstrekkel ig fagmi ljø innenfor 

nåvære nde studieportefølje i lys av u n iversitetsam bisjonen, ny studietilsynsforskrift, e n d ret 

budsjettopplegg for sektoren og konsekvenser av intern budsjettmodel l, samt større krav ti l  

internasjonal  samhandl ing. l t i l legg e r  det behov for langt større fagstab for å bidra ti l  oppnåe lse av 

må lene for BOA-virksom het. For å oppnå kostnadsred u ksjon over tid må a ntal l  emner og 

studieprogram fortsatt red useres og det må fokuseres på s l ike «gre p »  på tvers av studiesteder og 

fa ku lteter for å sikre en he lhet for hele HSN. Godskriving fra prosjekter og a ndre inntekter er 

ink ludert i betra ktningene.  

I n n retning av fag- og stud ieportefølje er kostnadsintensiv med a ktivitet på fem stud iesteder. Dette 

reflekteres ikke særskilt i budsjetti ldel ingen .  Relativt sett oppnår hel ler i kke HH de 

stord riftsfordelene a n d re fa ku lteter ha r ved ti lførsel av nye stud ieplasser t i l  eksisterende progra m.  

De a n d re fa ku ltetene ha r fått nye studieplasser over fle re å r - og i hovedsa k ti l  utvide lse av  

ka pasiteten på  eksisterende t i lbud.  Dette betyr bedret fina nsiering av d isse ti lbudene ut fra en 

m a rg in a l kostnadsbetra ktning. Ett  l ite u n ntak for HH er for 2017 - 2020 med ti lførsel av 60 

stud ieplasser til økt opptak på bache lorutdanningene og eta blering av masterutdanning i IT ( M IS) .  

Sistnevnte er imid lertid i kke ful lfina nsiert gjennom d isse studieplassene da de også ska l  finansiere økt 

oppta k t i l  bachelorutd a nningen i informasjonssystemer.  



Faku ltetets fagm i ljø konkurrerer om svært attraktiv a rbeidskraft innen spesielt økonomi og ledelse, 

jus og IT. Dette hever lønnsnivået, og nødvendiggjør bruk av virkemid ler som gjør at vi framstår 

konkurra nsedyktige. Samtidig har fa ku ltet opprykk ti l  og nyti lsettinger av flere toppsti l l i nger som 

også hever kostnadsnivået, men som samtidig er vesentlig for kva l itetsutvik l ing og til økt BOA

a ktivitet. 

Sa mtid ig er faku ltetet i en fase hvor fø lgende program er i ferd med å bli e l ler  er in nfaset som en del 

av aktiviteten samtidig som de i kke er ful lfinansiert:  PhD i M a rketing Ma nagement (sta rtet høsten 

14),  Master i innovasjon og ledelse (hel- og de ltid ) (startet høsten 13),  Lektorprogra mmet i h istorie 

(sta rtet høsten 13) og Økonomi  & ledelse i Drammen (startet høsten 2013) .  Tilbudene har kun bl itt 

ti lført m a rginalt nye studieplasser. 

Det er fore løpig ikke budsjettert med strategi- og SAKS-midler .  Det tas høyde for at fa ku ltetet ti ldeles 

s l ike m id ler  i 2018 for å sikre strategisk utvi k l ing og for å fin a nsiere aktivitet i t i l knytning ti l  

i m plementering av fusjonen på fagmi ljønivå for å oppnå syn e rgier. 

Aktivitetsnivå BFV 
Vesentl ige endringer i budsjettet på i nntekts- og kostnadssiden:  

• I n ntekter er i hovedsak p lan lagte EVU-studier som e r  åpne beta l ingsstud ier. 
• Lønnskostnader øker på bakgrunn av ti lsettinger i 2017 for å sikre nødvendig 

bemanningsøkning og kompeta nse- og ka pasitetsstyrking. Dette er i midlertid vi ktig ift 

kravene i t i lsynsforskriften om ti lstrekke l ig/robust fagmi ljø for å gje n nomføre BOA-aktivitet 

og sterkere internasjona l  o rientering. Nødvendig bem a n n ingsøkning for eksisterende 

portefølje beregnes t i l  om lag 14 mil l  inne nfor dagens t i lbudsstrukt u r  ved de u l ike 

stud iestedene ved HSN.  
• Dekanens strategi-/reservepott er ink l  i forslaget med 2,0 mi l l .  

For å m øte den økonom isk utford ringen har fakultetet eta b l e rt følgende ti ltak: 

1.  Gjen nomgang av t i l budsporteføljen på al le bachelorstudier med sikte på å red usere omfa ng 

av va lgfag og fordypningsfag, samt harmonisere l ike stud ier mel lom studiesteder.  Arbeidet 

resu lterer bl a i i nnføring av fe l les model l  for Økonom i  & ledelse, IT-utdan n ingene og 

bachelor i historie. 

2.  Faku ltet har  avviklet ett masterprogram, fem bachelorprogra m, seks årsstudier og en  

sommerskole. l t i l legg p l a n legger fa ku ltetet O-oppta k på ett bachelorprogram og ett 

masterprogram høsten 2018. 

3 .  Stilt større krav t i l  FoU-produksjon l -resu ltater og e kstern fina nsiering som gru n n lag for 

ti ldel ing av FoU-ressu rs, jf nytt opplegg for søknad o m  Fo U l-ressurs fom studieå ret 2017/18. 

4. Red usert utte l l ing for store studentgrupper i a rbe idsplansystemet. 

5. Redusert bruk av eksterne sensorer og dobbeltsensur der det ikke er påkrevet. 

6. M å l bevisst a rbeid med å eta ble re kommersiel le EVU-ti lbud i Drammen og Gren land.  Denne 

a ktiviteten er bygget opp fra bunnen ifm etablering av Økonomi  og ledelse i Drammen.  

Med forespei let t i ldel ingsnivå e r  det  nødvendig å d iskutere strategiske grep med ta nke på  ytterligere 

kostna dsredu ksjon.  Det i n n e bærer at t i lbudsporteføljen må reduseres og sa mordnes på a l le campus.  

E n  sl ik t i lnærming må d iskuteres på HSN-nivå siden det vi l  påvirke flere cam pus. 

Investeringer BFV 
Fa ku ltetet h a r  investe ringsbehov ift PC-utstyr ti l  a nsatte ifm nyti lsettinger og utskifting. Dette 

estimeres til kr 500'. l ti l legg er det behov for midler  til to investeringsformål; forskningslab ifm ph.d . 

p rogra m met og IT-utstyr ti l  fagmi ljøet l studieprogrammet i n nen Visue l l  kom m u n i kasjon, kr  500' . 

- side 2(3) -



Sam let investeringsbehov er dermed 1 m i l l .  

Risikovurdering BFV 
Faku ltetets vedtatte aktivitet på de fem studiestedene har  et omfa ng som er mer omfattende enn 

det foreslåtte ti lde l ing reflekterer og som dermed ikke er bærekraftig på lang sikt.  Det estimeres at 

den økonomiske utfordringen e r  ca 14 m i l l  med nåværende ti ldel ingsnivå og estimert omfa ng av 

ekstern finansiert a ktivitet l prospekter for BOA ift større lse på fagmi ljø. 

Tilsetting i flere nødvendige fagsti l l inger må som konsekvens av budsjettsituasjonen avventes og 

vurderes nøye for hvert ti lfe l le .  Dette er kritisk for videre fagmi ljøutvikl ing og konkurranse i både 

utdannings- og forskningsma rkedet. Faku ltetet har en l iten fa ku ltetssta b sammenl ignet med øvrige 

fa ku lteter s l ik  at det er va nske l ig med effektivisering av denne. 

Dersom ti lde l ings- l inntektssiden ikke styrkes særlig ut over ti ldelt budsjettra mme må fa ku ltetet inn 

i en betydel ig omsti l l ing, ut over det som a l lerede er startet for å videreutvikle en mer effektiv drift 

t i lbudsportefølje. Det må i så fa l l  gjøres ytterligere strategiske grep m ht redusert aktivitet i form av 

avvikl ing av tilbud l va lgm u l igheter for studentene og mer sa mordning av emner og studieprogra m .  

Dette v i l  da få konsekvenser for studiestedene o g  aktivitetsendring m å  gjennomføres, spesielt der 

det ti l bys para l le l le  studieprogram, økonomi & lede lse, IT og historie.  

Para l le lt  jobbes det a ktivt med etab lering av økt ku rsvirksomhet, spesielt i Drammen.  

G re n landsma rkedet ska l også vurderes nærmere i løpet av 2018. Men, det  ta r t id  å bygge opp 

aktiviteten, og noen av de budsjetterte inntektene e r  således forbundet med risiko. 

Det vises for øvrig ti l  t idl igere innspi l l  om behov for stud ieplasser og stipendiatst i l l inger. 

Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) 
BOA-a ktivitet 2018: 

Kto kl Kto kl tekst B udsjett 2017 Budsjett 2018 

3 I n ntekter -16 929 -15 281 

5 Lønnskostnader 10 568 9 909 

6, 7 And re d riftskostnader 3 740 3 564 

8 Finansposter, overført 204 

9 Interne transa ksjoner 2 621 1 604 

Sum - -

Aktivitetsnivå og budsjettert omsetning BOA 
Budsjette rt BOA-om setning er kr 15 281', som er 1 648' lavere enn budsjett 2017. 

• 24 prosjekter ( inngått avta le) ,  med omsetning kr 11 541' 
• 3 prospekter regnes som sikre, med budsjettert omsetning på kr 850'. 

l t i l legg er det lagt inn kr 2 890' som prospekter 
• 6 prosjekter e r  plan lagt avsluttet 
• Resu ltat fra oppd ragsprosjekter forventes å b l i  kr 204' 
• 4 N F RIRFF prosjekter, budsjettert omsetning kr 1 168' 
• Fa ku ltetet ha r for tiden ingen EU ra mmeprogram prosjekter 

Risikovurdering BOA 
Det e r  e n  økende konkurranse i det ma rkedet faku ltetet har  BOA-aktivitet inkl  oppdrag i etter- og 

videreutd a nning. F lere institusjoner har  nå masterstudier innen økonomi  og ledelse og vil derfor 

være m e r  attraktive for eksterne oppdrag. l t i l legg ha r N H H  eta blert seg i Oslo med tan ke på bl a 

etter- og videreutdann ingsma rkedet. Ma rkedsa rbeid b l i r  derfor krit isk suksessfa ktor fra mover. 
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Budsjettra p port 2018 fra TN M 

Inn ledning 

Faku ltet for teknologi, naturvitenskap og marit ime fag (TN M )  b le etablert 1 . 1 . 17 .  Fa ku ltetets fagl ige 

aktivitet er organ isert i seks institutt og fire doktorgradsprogram .  

Budsjettprosessen for 2018 startet opp p å  lederseminar  i j u n i  2017.  Ledergruppen fastsatte pr ins ipp 

for utvi k l ing av en  ny budsjettforde l ingsmode l l  for faku ltetet. Budsjettfordel i ngsmodel l  ska l :  

bygge opp under  høgskolens og  fa ku ltetets mål  og  strategier .  

være transparent og tyde l ig på hva som er  kriter iene for budsjettforde l i ng og 

økonomiskutte l l i ng .  

skape forutsigba rhet i et  lengre perspektiv og bygge opp under l angsi ktige p laner.  

være resu ltatbasert og følge i n sentivene i HSNs mode l l .  

legge t i l  rette for strategisk hand l ingsrom.  

gi dekan  hand l i ngsrom, myndighet og m u l ighet t i l  omprioriter ing.  

Budsjett 2018 har  vært tema på a l le ledermøter høsten 2017. Det har  b l itt a rbeidet fram en 

budsjettfordel i ngsmodel l  som viderefører i nsentivene  i i n stitusjonsn ivåets model l .  Dette v i l  b idra t i l  å 

s i kre god må loppnåelse, transparens og forutsigbarhet, og legge t i l  rette for god langsiktig økonomisk 

styr ing .  TN M s  model l  er  noe mer resu ltatbasert enn i nstitusjonsn ivåets mode l l .  Dette er  i sa msvar 

med Kunnskapsdepartementets føringer for fremtid ig utvi k l ing av fi na ns ier ingssystemet i sektoren .  

l 2018 er  det vedtatt å videreføre hovedtrekkene i fakultetets stud ieportefø lje og institutten es 

aktivitetsn ivå knyttet t i l  utdan n i ngene på samme n ivå som i i n neværende å r. Det er iga ngsatt et a rbeid 

i forhold t i l  i ngen iørutdann i ngene med mål  om å s i kre attraktive og konkurransedyktige 

i ngen iørutda n n i nger med god fagl ig  og økonomisk bærekraft på tre stud iesteder.  

Det er  vedtatt opprettelse av f ire « industrimastere » .  Iga ngsett ing av d isse studieti l budene forutsetter 

at faku ltetet t i lføres nye stud ieplasser e l l e r  andre fri ske m id ler. 

Bevi lgningsfinansiert virksomhet (BFV) 

TN M er i styrets foreløpige budsjettvedtak t i lde lt en  ra mme på 235,9 m i l l .  kroner for 2018. Dette er  en  

økn ing på 12 ,5  m i l l .  kroner (5 ,6 %)  fra 2017 .  Økn i ngen består hovedsakel ig av he lårsvi rkn ing av nye 

sti pendiatsti l l i nger fra 2017 og kompensasjon for løn ns- og prisstigning. 

l t i l legg t i l  den gru n n bevi lgn i ngen som ti ldeles faku ltetet gjennom høgsko lens budsjettfor l i ngsmode l l, 

forventer faku ltetet å motta ø remerkede mid ler  t i l  strategiske t i ltak og fagl ige satsn i nger. I nstitutt for 

marit ime o pe rasjoner motta r også vesentl ige bevi lgn i nger gjennom Markom 2020. 
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Ta be l len under viser registret resu ltatbudsjett pr. 24. 11 .17  for a ktivitet fi n a nsiert over 

g runn bevi lgn i ngen i 2018 : 

Kto kl Kto kl tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

3 I n ntekter -24.371  -9.237 -9.760 

5 Løn nskostnader 205 .949 226 .618 231.368 

6 And re d riftskostnader 31 .613 35 .846 29. 159 

7 Andre dr iftskostnader forts 8.374 8 .377 9.563 

8 Fi na nsposter, overføri nger o -22 .688 -15.222 

9 I nterne tra nsaksjoner  -7.502 -15 .477 -9. 190 

Sum BFV 214.063 223 .439 235 .918 

Sammendrag BFV 

Faku ltetets budsjett er  stramt og det er l ite rom for m id ler t i l  strategisk omsti l l i ng, d rift og 

i nvester inger. I nstituttene er t i ldelt foreløpig rammer, men flere ha r  fortsatt igjen å saldere 

budsjettene s ine .  Det vi l  b l i  jobbet videre med detaljbudsjetteringen fra m mot årsskiftet for å bi nge 

budsjettet i ba la nse på a l l e  enheter. Faku ltetet forventer å overføre et m i ndreforbruk fra den 

bevi lgn ingsfi n a ns ierte v irksomheten t i l  2018 på d røyt 5 m i l l .  kroner. 

På fa ku ltetsn ivå er det satt av 4, 9 m i l l .  kroner i omsti l l i ngsmid ler i n nen faku ltetet. M id lene vi l  b l i  

fordelt i revidert budsjett 2018. 

På i n ntektss iden er det kun budsjettert med kjente i nntekter.  I nntekter fra ord i nær virksomhet er 

budsjettert vesentl ig lavere i 2017 og 2018 e n n  det som ble regnskapsresu ltatet i 2016. TN M vil 

gjennomgå praksis for salg av varer og tjenester. Formå let med en s l ik  gjennomgang vil være todelt; 

både å s i k re etterleve lse av konku rra nselovgivn i ngen og øke i nntjen ing og utnyttelse av ledig 

kapas itet. 

Faku l tetet har som må l  å redusere andelen kostander bund et til l ønn .  Det er nedsatt en  gruppe som 

ska l  eva luerer faku ltetets pr ins i pper for a rbeidsplan legging  og det vi l b l i  iverksatt et a rbeid med 

langs ikt ige bemann i ngsp laner. 

Ti lde l i nger og b idrag  fra M a rkom og BOA-prosjekter er  vi ktig for å holde a ktiviteten oppe og 

økonomien i ba lanse på instituttn ivå . Med knappe rammer  er  det krevende for fagm i ljøene å vokse og 

utvik le seg s l ik  at de kan øke s ine prosjektin ntekter .  

Aktivitetsnivå BFV 

Aktivitetsn ivået i n n enfor doktorgradsprogrammene øker i 2018 på gru n n  av he lårsvi rkn i ng av nye 

sti pend iatsti l l i nger fra 2017. For i nstituttene tas det s i kte på å videreføre om lag samme a ktivitetsn ivå 

som i 2017.  

Investeringer BFV 
I n ne n for ordinære ra mmer er det l ite rom for i nvesteringer utover nødvend ige anskaffe lser, service og 

oppgraderinger av PC- og IT-utstyr. Det er  i kke rom for tungt vitenskape l ig utstyr innenfor fak u ltetets 

ram m e .  

I n ne n for campusavde l i ngens bu dsjett ha r  fakultetet sp i lt i n n  behov for flere kontorp lasser p å  campus 

Kongsberg, behov for flere gru pperom og nytt e l k raft laborator ium ved campus Porsgru n n, samt ønske 
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fra I nstitutt for m i k ro og nanosystemer om samloka l isering ved campus Vestfo ld .  l t i l legg v i l  vi 

fremheve ønsket om et eget studenthus ved ca mpus Vestfo ld .  

Risikovurdering BFV 

Det er l ite rom for strategiske t i ltak, i nvesteringer og utvi k l i ng  i n nenfor ord i nære ra mmer.  Det er r is iko 

for at knappe ra mmer  skaper :  

• Ma nglende mu l ighet t i l  å iverksette særski lte t i ltak for å v idereutvi k le stud ieporteføljen 
• Begrensede mu l igheter t i l  å erstatt utstyr som må skiftes 
• Ma nglende mu l ighet t i l  å lage en ree l l  langs iktig i nvester ingsplan 
• Ma nglende mu l ighet for enhetene t i l  å p lan legge la ngsi ktige satsn inger og bygge opp buffer 
• E n d ri nger i t i l budet av fe ltkurs på gru nn  av i n nskjerping av egenbeta l i ngspr ins i ppet 

Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) 

Al le kjente prosjekter er lagt i n n  i budsjettet. Faku ltetets for b id rags- og oppdragsfinans iert aktivitet 

pr. 24. 11 .17 fremkommer i tabel len under :  

Kto k l  Kto kl tekst Regnskap 2016 Budsjett 20 17 Budsjett 2018 

3 I n ntekter -59 .048 -47. 186 -42 . 147 

5 Lønnskostnader 32 . 168 25 .948 24.758 

6 Andre driftskostnader 12 .305 1 1 .483 3 . 348 

7 Andre driftskostnader forts 3 .441 2 .666 3 .458 

8 F inansposter, overføri nger o o o 
9 I nterne tra nsaksjoner 11.060 7.089 10.583 

Resu ltat -74 o o 

Sammendrag BOA 

Per i dag kan det se ut som det er  e n  nedgang i BOA-vi rksomheten i 2018 sammen l ignet med t id l igere 

år .  Dette er bekymringsfu l lt. Faku ltetet vil a rbeide for å få bedre oversi kt over den samlede 

prosjektporteføljen og t i ltak for å øke BOA-vi rksomheten i tråd md styrets må lsettinger. 

Aktivitetsnivå og budsjettert omsetning BOA 

Pr.  24. 11 .17 er det inngått avta ler  om 44 1øpende p rosjekter i 2018 med samlet omsetn ing på 36,8 

m i l l .  kroner .  Herav er  det 25 med finansier ing fra N F R  og OFF prosjekter med samlet omsetn ing på 

24,4 m i l l .  kroner  og tre E U-fi na ns ierte prosjekter med samlet omsetn ing  på 1,6 m i l l .  kroner.  l t i l legg 

ha r  det kommet i nn  t i l sagn om tre nye prosjekter med en samlet omsetn ing på 5,4 m i l l .  kroner. 

Risikovurdering BOA 

Knappe ra mmer på i nstituttn ivå kan gå utover hand l i ngsrom met t i l  å hente i nn  eksterne i n ntekter. 

Press på  undervisn ingsoppgaver vil gå utover forskn ingstid og mu l ig  tid til søknadsskriving. Knapphet 

på t id kan også føre t i l  mang lende rom for kva l itetss ikr ing og samarbeid om søknader .  

Faku ltetet ønsker bedre sama rbeid med institusjonsn ivået om utfordri nger knyttet t i l  BOA

vi rksom heten .  
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Fakultetets stå r overfor krevende plan- og strategiprosesser i 2018 med videre utvik l ing av 

stud ieporteføljen, fag l ige satsn inger, økn ing av BOA-in ntektene og utfordringer knyttet ti l  rekruttering. 

Budsjettåret 2018 vi l  bl i et krevende år med stramme økonomiske rammer. 

Porsgrunn 27. 11 . 2017 

Morten Christian  Melaaen 

Dekan 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Side 4 av 4 



l_j CJ\. r 
Høgskolen U '11 i Sørøst- Norge Arkiv ref 16/09713 

Budsjettrapport 2018 fra Faku ltet for helse- og 

sosia lvitenskap(HS) 

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 
Enhetens budsjett presenteres nedenfor på overord net og aggregert n ivå, sammensti lt med 

i nneværende års budsjett. Deretter følger en kortfattet ra pport om neste års budsjett i hovedtrekk. 

Kto kl Kto k l  tekst Budsjett 2017 Budsjett 20 18 

3 I n ntekter -9230 -12242 

5 Løn n skostnader 2013311 208050 

6 Andre d riftskostnader 16846 11274 

7 Andre d riftskostnader . 7821 7932 

forts 

8 F inansposter, -15089 - 9 198 

overføri nger 

9 I nterne tra nsaksjoner -6755 -6767 

Sum B FV 194924 199049 

Sammendrag BFV 

Faku ltet for he lse- og sosia lvitenskap { HS) v i l  i 2018 konsol idere driften, i ntensivere a rbeidet med å 

høste synergier og styrke det mål rettede a rbeidet med å øke ekstern fi nansie ri ng. 2017 har vært 

preget av å være det første driftsåret etter at fagmi ljøer ved fire stud iesteder ble fusjonert til ett 

fa ku ltet med de stru ktu rel le, ku lture l le  og økonomiske utfordr inger dette ha r  medført. Det 

akkumulerte m indreforbruket fra t id l igere driftsår var dels utsatt vi rksomhet, investeringer i HS s itt 

nye S IM-senter ved campus Porsgru nn og b idro dels t i l  å ba la nsere driften i 2017, noe som også b le 

s ignal isert i fjorå rets budsjettra pport. D isse mid lene er dermed ikke t i lgjengel ig i 2018.  Deler av 

fa ku ltetets stu d ieportefø lje på bache lor- og mastern ivå mangler ti lstrekkel ig stud iep lassfina ns ier ing .  

F lere av HS s ine  m asterstud ier igangsatt av de t id l igere høgskolestyrer, d riftes uten t i l strekkel ig 

fi na ns ierte stud iep lasser. Faku ltetet har over t id hatt en  strategisk sats n i ng med å løfte og utvi k le 

t id l igere videreutda n n i nger t i l  mastergradsutdan n i nger i nnen  unge akademiske profesjoner i Norge. 

HSN har et nasjona lt  a nsvar for optometri og syn svitenskap. Dagens kategorisering av bache lor- og 

masterstud iene i optometri medfører en u nderfin a nsiering, noe som påvi rker HS sitt budsjett. 

2018 vil økonomisk sett b l i  et meget krevende år for faku ltetet . En vil søke å møte de økonomiske 

utfordr ingene ved kostnadskontro l l  og økt ekstern i nntjen ing .  l 2018 v i l  det på begynte a rbeidet med 

gjen nomgang av stud ieporteføljen ,  særl ig på mastergradsn ivå, i ntensiveres med si kte på 

kva l i tetsforbedr ing og d riftsmessig effektiviser ing.  Faku ltetet v i l  foreta en ana lyse av kostnadsbi ldet 

ved de u l i ke utda n n i ngene for om mulig å identifisere effektiviseri ngspotens ia ler b l . a .  ved sa mordn i ng  

av  undervisn i ng.  Det  v i l  b l i  gjennomført en forsterket sti l l i ngskontro l l .  Samtid ig  vil fa ku ltetet gjennom 

forskn i ngssentren e  og  forskn i ngsgru ppene i ntensivere a rbeidet med ekstern i nntjen i ng. Om lag  1900 

av faku ltets 2355 fi n a ns ierte studiep lasser, er stu d iep lasser hvor KD sti l ler  krav om kand idatmålta l l .  

Om i kke faku ltetet ti lføres flere finans ierte stud iep lasser, må stud ier  som svarer på  et  behov i 

samfu nnet og med god studentrekrutteri ng, på s ikt legges ned.  

1 Det reelle tallet er 6 850 000 lavere, da dekanens handlingsrom er lagt inn her. 
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Aktivitetsnivå BFV 

Faku ltetet har  i kke meldt i nn  store endringer i stud ieporteføljen for neste studieår. Økn ingen i 

budsj etterte lønnskostnader skyldes dermed i kke endringer i porteføljen, men er et resu ltat av andre 

forho ld .  Faku ltetet har en meget høy gjennomsn ittsa lder i n nen u ndervisn ings- og forskerst i l l i ngene, 

noe som medfører en forventet tap av første- og toppkompetanse på fagl ige nøkkelområder de 

nærmeste årene. Da det tar lang tid å rekruttere samt bygge nødvend ig kompetanse, må faku ltetet 

a rbeide langsiktig med nyrekruttering  og kompetansebyggi ng. Dette g i r  en pu kke/effekt når det gje lder 

lønnskostnader. Faku ltetet har en rekke a nsatte som er i kva l if iseringsløp, noe som også medfører et 

økt behov for mid lert id ig i nn le ie av kapasitet og kom peta nse. Samtid ig  medfører økni ngen i første- og 

toppkompetanse, økn ing i løn n .  

Det forventes a t  faku ltetets a ktiviteter knyttet t i l  a kkvisisjon a v  prosjekter v i l  øke i 2018. Ressurser som 

h a r  vært bu ndet opp i a rbeid knyttet ti l fusjonen, kan frigjøres i 2018, samt at fagmi ljøene har  bl itt 

bedre kjent og kan dra veksl e r  på hvera ndre. 

HS er  nå  i n n e  i et stort nasjona lt utvi k l i ngsprosjekt for a l le He lse- og sosia l  utdann inger i Norge fas i l itert 

av KD .  Dette medfører utøket bruk  av fagl ige ressurser for a l l e  vå re bachelor utdann i nger til omsti l l ing 

- og endri ngsarbeid og utvik l i ng  av nye studiep laner i løpet av 3-4 å r. l t i l legg skal det utvik les fel l es 

i n nho ldsdel for a l l e  bachelorutdann i nger ved HS i tråd med nasjona le  føri nger. HSN har i kke h itti l  

p rio ritert noen ekstra mid ler  t i l  dette store strategiske prosjektet for HS.  

Investeringer BFV 

Det er  i kke rom for større investeringer i 2018. Investeri ngsbudsjetter på 3,253 mi l l ioner er  ten kt å 

dekke fornying av gammelt utstyr samt utskift ing av PC-er og utstyr t i l  nyt i lsatte. Dette er krit isk for et 

fa ku l tet som har mye teknisk utstyr i s ine u l i ke sentra knyttet t i l  undervisn ing, vei led n i ng og FoU l 

a rbe id .  Det  er videre behov for  en oppgrader ing av  campus Vestfold s i n  øvi ngsavdel ing både når  det 

gje lder  loka l i sasjon og utstyr i meget nær fremtid. 

Risikovurdering BFV 

Den foreslåtte t i lde l ingen er i kke t i l strekkel ig t i l  å v idereføre faku ltetets aktiviteter på n ivået fra 2017. 

Den økonomiske r is ikoen er  derfor betydel ig. Samtid ig  har faku ltetet et stort potensia le  i nnen  etter

og v idereutda nn i ngsfeltet foruten BOA-prosjekter i n nen b l . a .  h e lse-, velferds-, og omsorgsteknologi, 

sos ia l t  entre prenørskap og synsvitenska p .  Faku ltetet vil som nevnt ti d l igere, gjennomføre en  rekke 

t i l tak for å redusere kostnadene og øke i n ntjen i ngen :  
• Gjennomgå a l le  mastergrader for å kunne ta ut synerg ier  og driftsmessig effektivisering i tråd 

med gje ldende forskrifter. 

• Ana lyse av kostnadsb i ldet ved a l l e  utdann inger for om mu l ig  å identifisere 

effektiviser ingspotens ia ler b l . a .  ved samord n i ng av undervisn i ng, bedre ressursutnyttelse og 

nye læringsformer 
• Det vi l  b l i  gjennomført en grundig vu rdering av u l i ke behov for nyansette lser 
• Faku ltetet gjennom forskn ingssentrene og forskn i ngsgru ppene i ntensivere arbeidet med 

ekstern in ntjen ing 
• På l itt lengre s i kt ska l  det utarbeidet fe l les stud iep laner for bachelor sykepleie ved tre 

cam puser (fra stud ieåret 2020/21)  og fel les i n nhol dsdel i a l le  bachelorp rogra mmer, noe som 

kan gi bed re utnytte lse av de sam lede ressu rser. Dette a rbeidet kan det være mu l ig  å få på 

p lass t id l igere hvis KD åpner  for mu l ighetene .  
• Om i kke faku ltetet ti lføres f lere finans ierte stud iep lasser, v i l  stud ier  i den neste 3-å rsperioden 

måtte legges ned 
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Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) 

Arkiv ref 16/09713 

Enhetens budsjett presenteres nedenfor på overordnet og aggregert n ivå, sa mmensti lt med 

i n neværende års budsjett. Deretter fø lger en kortfattet rapport om neste års budsjett i hovedtrekk .  

Kto k l  Kto kl tekst Budsjett 2017 Budsjett 2018 

3 I nntekter -30578 -34587 

5 Lønnskostnader 21088 21113 

6 Andre d riftskostnader 3578 6653 

7 Andre driftskostnader forts 1586 2593 

8 F inansposter, overføri nger 

9 I nterne transaksjoner  4117 4228 

Resu ltat -209 o 

Sammendrag BOA 

BOA portefø ljen ha r  bl itt vesentl ig redusert de s iste årene .  Dette henger sammen med at det har vært 

vanskel ig å få antatt søknader f.eks i Norges Forskn i ngsråd til tross for ma nge gode i nnsendte 

søknader. Dette er en utfordr ing for sektoren .  Samtidig har  HS en stor EVU- portefølje med 

beta l i ngsstudier i hovedsak på mastergradsn ivå som er ve l  a nsett i vå r region og nasjona lt. Dette 

utgjør en stor ande l  av vår BOA vi rksomhet. Det er en opti misme i faku ltetet og stor v i lje t i l  å arbeide 

systematisk og gru nd ig  videre med prosjektsøknader. Faku ltetets forskn i ngssentra og 

forskn i ngsgrupper vil sp i l le  en sentra l ro l le  i dette, her bør vi være sentra l e  aktører på flere arenaer 

i nnen  FoU l -arbeid.  HS har en strategisk satsn ing om å være partnere i nnen EU-søknader og arbeider 

aktivt med dette. 

Videre begynner samarbeidet med forskersko len PROFRES å sti mu lere til flere fe l les søknader med 

fagmi ljøene, i førsteomgang t i l  N FR.  

Aktivitetsnivå og budsjettert omsetning BOA 

l faku ltetets budsjettmodel l  e r  det lagt i n n  et i n centiv ved at 50 % av de i nd i rekte kostnadene går t i l  

den enheten som har  i nntekte n .  Det e r  også satt av sti mu ler ingsmid ler  t i l  hver forskn ingsgrupper/

sentra på kr 150 000 som et i ncentiv for å øke in ntjen i ngen. 

Anta l l  prosjekter ( i nngått avta le )  og sum omsetn ing i tusen kroner :  

43 prosjekter, omsetn ing  kr. 21  803' 

Anta l l  prospekter ( p l an lagte/ forventede) og sum forventet omsetn i ng  i tusen kroner: 
24 prosjekter, omsetn ing kr. 12 784' 
Anta l l  forventede avs luttede prosjekter: 
18 prosjekter 
Resu ltat fra oppdragsprosjekter i tusen kroner :  
kr. 357' 
Anta l l  N F R  prosjekter og budsjettert omsetn ing i tusen kroner: 
5 prosjekter, omsetn ing kr 7 086' 
Anta l l  EU prosjekter og omsetn ing i tusen kroner) : 
l prosjekt, omsetn ing kr 600' . 

Risikovurdering BOA 

Som før nevnt er  det flere us ikkerhetsmomenter når  det gje lder BOA-vi rksomheten, og faku ltetet har  

satt i verk r is ikoreduserende t i ltak .  Faku ltet ha r  uta rbeidet egne retn i ngsl injer for BOA og EVU som 

k largjø r  ro l lene  t i l  dem som er  involvert i dette a rbeidet og s ikrer  smid ige prosesser.  Retn ingsl injene er 
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under imp lementeri ng. I nternt skal forventn ingene ti l forskn i ngssentrene og forskn ingsgruppene b l i  

tydel iggjort og det  v i l  b l i  satt k lare mål for hver gruppe.  l samarbeid med Forskn ingsavdel i ngen er det 

igangsatt t i l tak for å s i kre t i lgangen til støttefu nksjoner for dem som søker ekste rne prosjektmidler.  

Faku ltetet gjen nomgår for tiden EVU-porteføljen for b l .a .  å s i kre økonomisk bærekraft i stud iene .  

Styrets vedtak om avvik l i ng  av samarbe idsstud ier, i nnebærer på kort s i kt en økonomisk r is iko for 

faku ltetet. 

Drammen, 27 . 11. 17 

He id i  Kapstad 

Dekan 

Faku ltet for he lse- og sosia lvitenskap 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Budsjettrapport 2018 fra 

Faku ltet for humaniora, id retts- og utdanningsvitenskap 

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 

Kto kl Kto kl tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

3 I nntekter -11 572 -5 866 

5 Lønnskostnader  362 595 372 936 

6 Andre d riftskostnader 45 457 45 916 

7 Andre d riftskostnader  forts 16 764 14 331 

8 F inansposter, overføri nger -34 5 10 -31 147 

9 I nterne tra nsaksjoner -9 627 -17 022 

Sum B FV 369 107 379 148 

Sammendrag BFV 

Faku ltetet er i fore løpig budsjett for 2018 t i lde lt  en budsjettramme på 379 148. Korrigert for lønns- og 

pr isvekst, e r  ra mmen omtrent uendret fra 2017. 

Budsjetterte kostnader for fa ku ltetet er  kr 30 m i l l  høyere enn foreløpig t i lde l ing. Stipu lert 

m indreforbruk for 2017 på 50 m i l l  er lagt i nn  i budsjettet ( kkl 8 ) .  Dette g ir  en ud i sponert ramme på kr  

20 mi l l  som stor grad er  bundet t i l  gjen nomfør ing av kon krete forpl i ktelser som foreløpig i kke er 

budsjettert ( kkl 8 ) .  

H l  U fi kk  overført et m indreforbruk på  46  mi l l  fra 2016 .  Gjennom året har fa ku ltetet mottatt kr  26,5 

m i l l  t i l  ø remerkede formål ;  9, 2 m i l l  t i l  i nstitusjonsordn inger i nnenfor FOUl ,  kva l ifiseri ngsprogrammer 

og strategi- og SAKS-mid ler, og 17,3 mi l l  i supp lerende t i lde l i ngsbrev fra KD,  hovedsa kel ig  t i l  a rbeid 

knyttet t i l  utvi k l ing av 5-årig G LU og prosjektet «Læring og u ndervisn ing  i d igitale omgive lser» .  Med 

mange nye t i lde l i nger som skal  i nnfases i a l lerede eta blerte a rbeidsplaner, tar  det noe t id for t i lde lte 

ressurser å komme til fu l l  a nvendelse .  Faku ltetets m indreforbru k er  i stor grad bundet t i l  

gjennomføring av ovennevnte t i lta k .  

En  økn ing i m indreforbruk på 4 m i l l  fra 2016 t i l  2017, samtidig som fa ku ltetet er ti lført 26,5 m i l l  i 

e kstra t i lde l i nger, i n ne bærer at løpende kostnader  er vesentl ig høyere enn  ord i nær  rammeti lde l ing .  

M i n d reforbruket kan i e n  viss grad b idra t i l  å skju le  dette . Samtid ig som faku ltetets lede lse e r  svært 

fokusert på at de ressu rsene som l igger t i l  gru nn for m indreforbruket skal  komme t i l  a nvendelse, må 

oppmerksomheten i ve l  så stor grad rettes mot  de l angsi ktige utsiktene.  Med løpende kostnader 

høyere enn o rdinær  rammeti lde l i ng  og med høy grad av usi kkerhet når det gje lder l i knende t i lde l i nger 

som de som nå  l igger t i l  g runn for m indreforbru ket, må faku ltetet legge t i l  grun n  en økonom isk 

situasjon for framt iden som ventes å være vesent l ig mer krevende e n n  det som gjør seg gje ldende nå  i 

oppstartsåret og i 2018. Faku ltetets ressurser forvaltes med en strenghet knyttet vel så mye t i l  de 

l angsi ktige utsiktene som t i l  nåsituasjonen .  Det må legges t i l  grunn at ressu rsene både t i l  sektoren, 

institusjonen og fa ku ltetet vi l begrenses i framtiden.  Jf. for eksempel Regjeringens nyl ig utvidede 

effektiviseringsti ltak l red userte t i lde l i ng. 

Aktivitetsnivå BFV 

Faku ltetet vi l  i 2018 bruke vesentl ige m id ler  på gjennomfør ing av større utvik l i ngsprosjekter, jfr nevnte 

t i lde l i nger av k r  17,3 m i l l  fra KD.  Det er krevende å få a l lokert ti lstrekke l ige persona l ressurser t i l  dette 

a rbeidet, og fa ku ltetet er t i l bakeholden med å søke løsninger t i l  dette gjennom nyti l setti nger.  Samtid ig  
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avsettes det betydel ige ressu rser i 2018 ti l  kompetanseoppbygging for å øke anta l l  første- og 

toppsti l l i nger ved fa ku ltetet, både gjennom i nstitusjonel le og faku ltets i nterne ordn inger. Satsi ngene 

g i r  h øyere lønnskostnader.  

Videre må faku ltetet i forbindelse med i nnføring av 5-år ig GLU kjøre para l le l le  løp for valgfag i G LU i 

2018. l t i l l egg e r  det p lan lagt økt oppta k på PPU høsten 2018. Faku ltetet ha r  stor søkning t i l  PPU, og 

dette er s i ste opptak før det innføres krav om mastergrad for utdan n i ngen . 

Investeringer BFV 

Faku ltetet har avsatt kr 300 000 t i l  f l isavsug på treverkstedet på cam pus Notodden.  Dette er et 

nødvendig HMS-ti ltak for forsvar l ig drift av et verksted som er vi ktig for faku ltetets fagmi ljø i nnen  

formgiving, kunst og håndverk. For  øvrig er  det i kke avsatt mid ler  t i l  vesentl ige i nvesteri nger utover 

ord i n ære I KT-investeri nger ( PC og l ignende ) .  

Risikovurdering BFV 

Det e r  us ikkerhet knyttet t i l  fa ku ltetets budsjett. Faku ltetet er fortsatt nytt, og det er gjennomført 

store orga n i satoriske endringer. Para l le l t  med dette b l i r  det gjennomført store utvi k l i ngsprosjekter. 

Foreløpig er det vanskel ig å si noe om faku ltetets økonomiske hand l i ngsrom over t id .  Overført 

m i n d reforbruk reduserer r is ikoen i nneværende år, men det er av avgjørende betydn i ng at det nye 

faku ltetet er økonomisk bærekraftig over t id .  

Den største utfordri ngen, og løftet, som faku ltetet forholder seg t i l  er  fortsatt om leggingen av 

Grun nskole lære rutdann ingen ( G LU )  fra dagens model l  t i l  en 5-årig masterutdann ing. HSN vi l etter 

fusjonen være en av N orges største lærerutdann ingsti l bydere. Vår a m bisjon er å være en både tyde l ig 

og attraktiv utdann ingsti lbyder i n nenfor f lere fagfe lt. l denne sammenheng er mål rettet 

kom peta n seoppbygging viktig. Ande len førstekom petente må økes. Dette vil av flere årsaker i økende 

grad sette faku ltetets økonomi  under noe press.  N oen av årsakene er t i l rettelegging for intern 

kompetansehevi ng, press på lønnsn ivå og økt ressursa l lokering (t id)  til forskn ing og utvi k l ing .  

Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) 

Kto kl Kto kl tekst Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

3 I nntekter -Sl 919 -60 809 

5 Løn nskostnader 32  689 36 693 

6 Andre driftskostnader 2 000 2 605 

7 Andre dr iftskostnader forts 5 286 7 030 

8 F inansposter, overfør i nger 

9 Interne tra nsaksjoner 1 1 846 14 481 

Resu ltat -98 o 

Sammendrag BOA 

Det e r  fore løp ig kun lagt inn budsjett for to prosjekter ved H l  U .  For øvrig e r  det lagt i n n  en esti mert 

BOA-portefølje på faku ltetet. I n ntekt fra BOA-virksomheten er budsjettert t i l  k r  61 m i l l .  Dette er en  

økn ing fra kr  52 m i l l  i 2017. Prosjektene ved faku ltetet v i l  b l i  bu dsjettert og korrigert mot p rospekter 

i n n  mot revidert budsjett. 

Aktivitetsnivå og budsjettert omsetning BOA 

Prosjektporteføljen består av: 

81 akt ive prosjekter med en  forventet omsetn ing på 45,8 m i l l  
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Ca 20 prospekter ( p lan lagte/forventede prosjekter) med e n  forventet omsetn i ng  på 15 m i l l  

18 prosjekter forventes avsl uttet i 2018 

Det er fore løpig i kke budsjettert med noe overskudd på oppdragsprosjekter 

13 N F R  prosjekter med budsjettert omsetn ing på 6,5 m i l l  

l aktivt EU prosjekt med budsjettert omsetn ing på  kr  940' 

Risikovurdering BOA 

Det er budsjettert med en omsetn i ngsøkn ing  på ca 8 m i l l  basert på eksisterende BOA-portefølje og 

nyl ig i n nvi lgede søknader.  Det anses å være moderat økonomisk r is iko knyttet t i l  budsjettert 

omsetn i ng. Av hensynet til å d rive god oppfølg ing av eksterne ma rkeder, samtid ig som faku ltetet har  

amb isjoner om å øke omsetn i ng  i nnenfor BOA/EVU-området, må organ i ser i ngen som støtter dette 

være robust nok .  Dette vil ha fokus gjennom 2018. 

BOA-aktiviteten er  vesentl ig  for fakultetets økonomi  gjennom lønnsrefusjoner t i l  instituttene, og 

faku ltetet opprettholder høyt fokus på  eksterne i nntekter. 

Notodden/Vestfold 24. 11 .2017 

Ari l d  Hovla nd  

H l  U 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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1. Innledning 
Langtidsbudsjettet er utarbeidet i tråd med vedtatt modell av styret 16. juni 2017. 

Langtidsbudsjettet, sammen med de årlige budsjettene, støtter med føringer for ressursdisponering til 

HSNs strategi for perioden 2017 – 2021 (ref 16/11176-1), for å bidra til å nå fastsatte mål. Høgskolens 

samlede virksomhet er stor og kompleks med en årlig gjennomføring av aktiviteter på 1,9 milliarder 

kroner. Søknaden om akkreditering som universitet, høgskolens visjon, strategi og mål er premisser for 

høgskolens fremtidige utvikling. HSNs størrelse, bredde og dybde i virksomheten, antall campus, 

strategi og utviklingsplaner, understreker behovet for et langtidsbudsjett som muliggjør langsiktig 

økonomisk styring. 

 

Høgskolens budsjettfordelingsmodell støtter langtidsbudsjettet med budsjett for en 2 årsperiode 

(inneværende år + prognose for kommende år) rullerende innenfor langtidsperioden så snart 

forsknings- og utdanningsproduksjonen er rapportert i Database for høyere utdanning (DBH). 

 

Det overordnede hensynet i langtidsbudsjettet er å støtte oppunder langsiktige prioriteringer fremfor 

fordeling av budsjettrammer mellom underliggende enheter. Langtidsbudsjettet skal ivareta helheten 

og totaløkonomien, slik at satsninger og prioriteringer ikke går på bekostning av ønsket 

kvalitetsutvikling innen forskning og utdanning. Prognoser for bevilgningsutvikling og risikovurderinger 

har som hensikt å anskueliggjøre det økonomiske handlingsrommet så godt som mulig basert på kjente 

faktorer. Det er viktig å se på forutsetningene og risikofaktorene som omtalt i langtidsbudsjettet for å 

vurdere fremtidig risiko knyttet til måloppnåelse. 

 

Langtidsbudsjettet inngår som en del av det årlige strategiseminaret i mai og i de interne 

styringsdialogene. 

 

Forutsetninger for langtidsperioden 

Budsjettet kan ikke ta hensyn til alle mulige utfall og følgende forutsetninger legges til grunn for 

langtidsperioden 2017 – 2021: 

- Styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet gjennom strukturreformen, kvalitetsmeldingen 

og forskingsmeldingen ligger fast for perioden, herunder inngått utviklingsavtale innen 

Profesjon, Partnerskap og Digital 

- Effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen videreføres uforandret til 2020 

- Økt satsning på digitalisering innen både primæroppgavene og forvaltning 

- Ingen vesentlige endringer i finansieringssystemet til Kunnskapsdepartementet i perioden, men 

med mulighet for at det knyttes finansiering til inngåtte utviklingsavtaler mellom institusjonene 

og KD 

- Ingen vesentlige endringer i høgskolens organisasjonsstruktur i perioden 

- Økt behov for ekstern finansiering i perioden, både gjennom nasjonale og internasjonale 

finansieringskilder. Høgskolens strategi og mål for perioden krever økte inntekter fra NFR og EU 

- Økt kvalitetsutvikling innen utdanning og forskning gjøres bærekraftig innenfor opptjente og 

bevilgede midler (økt innsats gir uttelling i finansieringssystemet og økt tilslag på søknader) 
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- Fagstrategisk utviklingsarbeid i fakultetene (ref strategi- og handlingsplaner) gjennomføres 

innenfor tildelte rammer eller ved tilskudd fra øremerkede tildelinger 

- Studieporteføljeutviklingsprosjektet videreføres og vil være førende for ressursdisponeringen 

innen utdanning i perioden  

- Campusutviklingen vil skje i tråd med vedtatte langtidsplaner og faglig utvikling for å sikre 

økonomisk bærekraft og redusere risiko i prosjektene. Arealeffektivisering inngår som et 

vesentlig bidrag til økonomisk bærekraft i campusutviklingen.  

 

Endringer i forutsetningene kan medføre behov for endringer i langtidsbudsjettet innenfor perioden. 

Dette inngår i den årlige vurderingen av langtidsbudsjettet. 

 

I de påfølgende kapitlene presenteres nåværende kostnads- og inntektsstruktur (kap 2), prognoser 

(kap 3) og prioriteringer (kap 4) for langtidsperioden, før forslag til langtidsbudsjett presenteres (kap 

5). 

2. Inntekts- og kostnadsstruktur - inneværende periode 
I dette kapitlet gis en presentasjon av høgskolens nåværende inntekts- og kostnadsstruktur i en 

«normalsituasjon» hvor spesielle hendelser er korrigert for (tilleggsbevilgninger). Økonomiske 

konsekvenser ved prioriteringer i langtidsbudsjettet eller som vist i prognoser må ses med 

utgangspunkt i nåværende inntekts- og kostnadsstruktur. 

 

Kostnadsstrukturen omfatter direkte driftskostnader (variable), indirekte kostnader (faste) og 

investeringer. 

 

Inntektsstrukturen omfatter inntekter og bevilgninger fordelt på finansieringskilder, herunder bidrags- 

og oppdragsgivere. 

 

Økonomiske nøkkeltall og resultatindikatorer er angitt for å følge opp økonomisk utvikling i perioden. 
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Inntekter og bevilgninger 

Nedenfor gis en oppstilling over høgskolens inntekter(-) fordelt på finansieringskilder. 

 
 

Som det fremgår av ovenstående så er høgskolens aktiviteter i hovedsak bevilgningsfinansierte. 

Eksterne inntekter (BOA) er budsjettert å utgjøre 8,6 % i 2017. Fra fakultetene oppgis det at BOA er 

budsjettert med stor grad av sikkerhet ved løpende eller avtalte prosjekter. Prospekter, nye prosjekter, 

kan tilkomme slik at eksterne inntekter vil overstige 10 %. Budsjetterte forholdstall er i stor grad 

sammenfallende med regnskap fra forrige periode og regnskap og prognoser for 2017. 

 

Størrelsen på eksterne inntekter er lav, spesielt fra EU og NFR. Det vises i denne sammenheng til 

tilbakemeldingen fra etatsstyringen og KD. Eksterne inntekter må økes i langtidsperioden for at 

høgskolen skal innfri sine ambisjoner og målsettinger. 
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Kostnader 

Nedenfor gis en oppstilling av høgskolens driftskostnader fordelt på hovedområder. 

 
 

Kommentarer: 

Fakultetene og strategiske avsetninger utgjør 63 % av driftskostnadene. 

 

Hvis man trekker ut kostnadene til strategi, faglig virksomhet, andre driftskostnader infrastruktur og 

husleie, gjenstår 16 % (11 % + 5 %) av de samlede kostnadene til administrasjon og støttefunksjoner. 

Omstillingseffekt ved ABE reformen alene relatert til administrasjon og støttefunksjoner kan dermed 

hevdes å ha et begrenset økonomisk mulighetsrom. Vesentlige omstillingsbehov vil måtte innbefatte 

fagstrategisk utvikling, samt studieportefølje- og campusutviklingen. 

 

Eksternfinansierte prosjekter/ BOA inngår i ovenstående samlede driftskostnader. BOA’s økonomiske 

betydning (budsjettert omsetning 139 mill kroner) kan beskrives ved: 

- BOA gir et dekningsbidrag til høgskolens indirekte kostnader på 40 mill kroner. Det utgjør et 

bidrag på 5 % av høgskolens totale indirekte kostnader (735 mill kroner). Fakultetene beholder 

27 mill kroner av dekningsbidraget. 

- Fakultetene bruker 15 mill kroner på egenfinansierte aktiviteter i BOA 

- Faste faglige og vitenskapelige ansatte utfører arbeid for 59 mill kroner i BOA som utgjør 5,6 % 

av totalt lønnsbudsjett for fakultetene 
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Nøkkeltall 

Nedenfor gis en oppstilling av nøkkeltall basert på regnskapstall og rapporterte data i DBH. Enkelte av 

nøkkeltallene kommenteres nedenfor. 

  2015 2016 Endring Endring % 

Bevilgningsandel     

Inntekter fra bevilgning       1 543 581      1 669 685     126 104  8 % 

Sum driftsinntekter       1 772 649      1 903 257     130 608  7 % 

Andel 87 % 88 %              0  1 % 

     

Likviditetsbeholdning     

Avsetning KD            140 049            168 759       28 710  20 % 

Avsetning NFR                     -                       -               -     

Gjeld BOA                     -                       -               -     

Fordringer              41 151              51 263       10 112  25 % 

Virksomhetskapital              19 994              21 974        1 980  10 % 

Sum likviditet            201 193            241 996          40 803  20 % 

     

Likviditetsgrad (OM/KG)                   1,6                   1,5              (0) -4 % 

     

Lønnskostnadsandel     

Lønnskostnader          1 148 952         1 241 200       92 248  8 % 

Sum driftskostnader          1 755 933         1 872 676     116 743  7 % 

Andel 65 % 66 %              0  1 % 

     

Årsverkskostnad     

Årsverk                1 504                1 546             42  3 % 

Kostnad                   764                  803             39  5 % 

     

Driftsmargin     

Sum driftsinntekter       1 772 649      1 903 257     130 608  7 % 

Lønnskostnader          1 148 952         1 241 200       92 248  8 % 

Husleie         285 600         290 416        4 816  2 % 

Driftsmargin            338 097            371 640       33 543  10 % 

Andel av tot inntekt 19 % 20 %  2 % 

     

Vedlikeholdsandel     

Husleie         285 600         290 416        4 816  2 % 

Vedlikehold bygn                7 890              18 088       10 198  129 % 

Andel 3 % 6 %  125 % 

     

Investeringsandel     

Sum driftsinntekter       1 772 649      1 903 257     130 608  7 % 

Investeringer           85 524           67 008      (18 516) -22 % 

Andel 5 % 4 %  -27 % 

     

Forholdstall (DBH)    
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Antall årsverk totalt                1 485                1 532             47  3 % 

Antall UFF årsverk                   963                  995             32  3 % 

Antall adm/ tekn                   521                  536             15  3 % 

Antall studenter (heltid)              17 164              18 066           902  5 % 

     

Antall stud pr UFF årsverk                    18                    18               0  2 % 

Antall stud pr adm/tekn årsverk                    33                    34               1  2 % 

Andel UFF årsverk 65 % 65 %              0  0 % 

Andel adm/tekn årsverk 35 % 35 %  0 % 

     

Antall kandidater                     -                 2 900    

Antall studiepoeng            10 552             10 595                  43  0 % 

Antall publikasjonspoeng                  539                   577                  38  7 % 

     

Kostnader pr kandidat                   646    

Kostnader pr studiepoeng                  166                   177                  10  6 % 

Kostnader pr publikasjonspoeng              3 257               3 246                -11  0 % 

 

 

Kommentarer: 

Bevilgningsandelen har økt og utgjør 88 %. 

 

Likviditeten er tilfredsstillende med en likviditetsgraden på 1,5 (omløpsmidler/ kortsiktig gjeld) som 

betegnes som tilfredsstillende. 

 

Lønnskostnadenes andel av driftskostnadene har vært økende (66 %). Lønnskostnadene har økt med 8 

% fra 2015 til 2016. Antall årsverk har økt med 3 %, så økningen i lønnskostnadene skyldes i større grad 

høyere lønn, hvilket også avspeiles i årsverkskostnaden med en økning på 5 %. 

 

Forholdstall årsverk og antall studenter har endret seg marginalt i perioden. Andelen UFF årsverk 

utgjør 65 %. Man kan ane en positiv utvikling i administrative årsverk ved at antall studenter har økt fra 

33 til 34 pr adm årsverk. 

 

Det er en positiv utvikling i driftsmarginen (midler igjen etter at lønn og husleie er dekket) og 

vedlikeholdsandelen, mens investeringsandelen er marginalt redusert. 

 

Totale driftskostnader fordelt på produksjonstall og resultater gir lite informasjon før man kan 

sammenholde over tid, og/eller sammenligne med andre institusjoner. Nøkkeltall for kostnader pr 

kandidat, studiepoeng og publikasjonspoeng kan gi indikasjoner på høgskolens utvikling, produktivitet 

og effektivitet. 

 

HSNs inntekts- og kostnadsstruktur pr i dag kan sies å avtegne en høgskole hvor hoveddelen av 

ressursene benyttes på profesjonsutdanninger, herunder med høyt volum på lavere grad. En utvikling 

og omstilling mot et universitet vil nødvendigvis kreve endringer i inntekts- og kostnadsstrukturen. 
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Utvikling og endringer kan følges opp ved nøkkeltallene og resultatindikatorene: bevilgningsandel, 

årsverkskostnad og forholdstall. Ønskede eller krav til endringer må finansieres ved omstilling av bruk 

av bevilgning og økte eksterne inntekter. Finansieringssystemet til KD inneholder ikke endringer i 

bevilgning som følge av endring til universitetsstatus i seg selv. 

 

3. Prognoser for perioden 
Oversikten nedenfor angir budsjett og prognose (*fra 2019) for bevilgningsutviklingen i perioden frem 

mot 2021. 
(alle tall i 2018 kroner) 

 
 

Kommentarer 

Prognosen viser en tilnærmet flat bevilgningsutvikling, med enkelte marginale økninger i perioden. 

Beregningene er gjort innenfor samme forutsetninger som for langtidsbudsjettet (ref kapittel 1). 

Forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn hvilket innebærer at nye oppgaver, økt aktivitet, pådrar 

tilsvarende økte kostnader uten å generere overskudd eller økte avsetninger. 

 

De siste årenes trekk (0,5 %, 0,8 % i 2017, og 0,7 % i 2018) som følge av ABE reformen er forutsatt 

videreført i 2019 og 2020. Deretter inneholder prognosen en forventning om at denne måten å 

gjennomføre effektivisering og avbyråkratisering avsluttes da det vil gå utover kvalitet og 

tjenestetilbud. 
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Usikkerheten i prognosen er i første rekke knyttet til resultatdelen – åpen ramme. Dette er den 

betydeligste og mest påvirkbare andelen av bevilgningen. Som det fremgår i prognosen så er det 

forventet en årlig økning i uttelling for studiepoengproduksjon hvert år i perioden. Usikkerheten er 

knyttet til antall studenter som er færre (-350 heltidsekvivalenter) i 2018 enn fra 2017. Dette kan 

påvirke uttellingen negativt. Det er derimot lagt til grunn at høgskolen vil sette inn tiltak som reduserer 

frafall, øker gjennomføringsgrader og øker studiekvaliteten. Utviklingen av studieporteføljen i retning 

av økt aktivitet på høyere grad vil gi økt uttelling fra resultatdelen. En endring til universitetsstatus 

forventes også å kunne bidra positivt til budsjettutviklingen. 

 

Innenfor forskerutdanningen så er det lagt til grunn 20 disputaser årlig. Dette er beregnet på en 

forutsetning om at minst fire av høgskolens forskerutdanninger gjennomfører 5 disputaser årlig i tråd 

med aktivitetskravene. Siden høgskolen har 8 Phd program, så bør det forventes at dette er en forsiktig 

tilnærming. 

 

Innenfor den lukkede resultatdelen, som er en relativ fordeling innenfor sektoren, bygger prognosene 

for 2019 og fremover på de siste års utvikling. Bortsett fra en økning innen EU finansierte prosjekter, så 

har HSNs aktivitetsnivå og omsetning flatet ut, til dels med fallende tendenser, innen NFR, RFF og BOA 

prosjekter. I prognosen er uttellingen fra EU prosjekter forventet å være økende grunnet økt innsats. 

For øvrige prosjekter så er det lagt til grunn en forsiktig tilnærming om at nivået opprettholdes. 

 

Videre så er det ikke forutsatt en økning i publiseringene utover 2019 nivå. Dette er en forsiktig 

tilnærming. Fortsatt økninger i publiseringspoengene gir god økonomisk uttelling for høgskolen og 

fakultetene, ref forventet økning fra 2018 til 2019 i prognosen. 

 

En annen vesentlig usikkerhet i prognosen er relatert til framtidig aktivitetsnivå innen bidrags- og 

oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). I tabellen over er budsjettert omsetning for 2018 gjengitt. 

Omsetningen innen BOA har i de senere år flatet ut og med til dels fallende tendens. Høgskolens 

relative lave andel BOA, herunder NFR prosjekter, er kommentert i etatsstyringen. Høgskolen er i gang 

med tiltak for å øke innsatsen i BOA og dermed øke de eksterne inntektene. 

 

Oppsummert viser prognosen et marginalt økonomisk handlingsrom i perioden fram mot 2021. Økt 

innsats på studiekvalitet, økt attraktivitet/ renomme, rekrutteringsarbeid vil kunne endre på dette ved 

økt uttelling fra bevilgningens åpne del. Omstilling til økende aktivitet på høyere grad vil også kunne 

bidra til dette (økt produksjon på høyere finansieringskategorier). Økende grad av digitale 

læringsformer kan bidra til økende studenttall og produksjon, samt kan være kostnadseffektiviserende. 

 

Økt innsats innen forskning, EU og NFR prosjekter, samt BOA generelt vil kunne bidra til et økende 

økonomisk handlingsrom i perioden. 

 

Den økte innsatsen som nevnt over bør fortrinnsvis skje ved omstilling, utvikling, effektivisering og 

omprioritering av eksisterende kapasitet. Dette for å ikke øke driftskostnadene tilsvarende som setter 

press på det økonomiske handlingsrommet. 
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Økonomisk risiko for perioden 

Økonomisk risiko og usikkerhet er først og fremst knyttet til videre fremdrift og avklaring av 
universitetsstatus eller ikke i 2018 eller i løpet av langtidsperioden. En avklaring vil nødvendigvis ha 
konsekvenser for innretning og utvikling av budsjettene. For øvrig vises det til risikovurderingene i 
vedtatte budsjetter (2017). I arbeidet med langtidsbudsjettet er det ikke avdekket nye vesentlige 
risiko- eller usikkerhetsfaktorer, men enkelte fremtrer tydeligere. Følgende risiko- og 
usikkerhetsfaktorer trekkes frem: 
 
Budsjettsituasjonen vurderes som mer marginal som følge av økt effektiviseringskrav fra 0,5 til hhv 0,8 
% (2017) og 0,7 % (2018). 
 
Økning i faglig virksomhet som ikke er fullfinansiert før over tid, tildeling av nye oppgaver, 
rekrutteringsstillinger og studieplasser, setter press på driftsbudsjettene og krever at det planlegges 
for en bærekraftig utvikling for det økte aktivitetsnivået over tid. Endelig innretning og finansiering av 
femårig lærerutdanning inngår som en vesentlig del av denne usikkerheten. 
 
Tildeling av SAKS midler til fusjons- og implementeringsarbeidet er redusert til 12 mill kroner i 2017 og 
størrelsen på tilleggsbevilgning for 2018 er usikker. Det er knyttet usikkerhet til i hvilken grad 
høgskolen kan forvente videre dekning av merkostnader i forbindelse med gjenstående fusjons-, 
implementerings- og utviklingsarbeid ved tilleggsbevilgninger og SAKS. 
 
Høgskolens økonomisk strategisk handlingsrom reduseres som følge av ovenstående, samt økte lønns- 
og driftskostnader. Høgskolens strategi og ambisjoner vil kreve betydelige midler og investeringer i 
langtidsperioden og kan ikke finansieres av strategisk handlingsrom alene, hvilket krever omstillinger. 
Resultatene av igangsatt omstillings- og utviklingsarbeid blir avgjørende: 
Strategisk fagutvikling og studieporteføljeutvikling  
Digitalisering 
Forskningsinnsats mot EU prosjekter 
Tiltak for økt bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter 
Utvikle en effektiv administrasjon og sikker forvaltning 
 
HSNs organisasjonsstruktur bør få virke over tid før man kan evaluere denne. Et helhetlig system for 
virksomhetsstyring, risikovurdering og videre implementering av rammestyring som styringssystem vil 
bidra til å redusere risiko. 
 
Det er også knyttet en viss risiko at organisasjonen ikke klarer å identifisere eller ta ut gevinster fra 
effektivisering, avbyråkratisering eller innovasjon. Viktig derfor at beskrivelse av ønsket 
gevinstrealisering inngår som en del av vesentlige effektiviseringstiltak og –prosjekter. 
 
Samlet vurderes økonomisk risiko som moderat grunnet økende aktivitet samtidig med redusert 
økonomisk handlingsrom. Det blir vesentlig at planlagt omstillings- og utviklingsarbeid, 
budsjettforutsetningene og budsjettrammene i perioden etterfølges – slik at ikke strategisk arbeid eller 
aktivitetsnivå må dempes. 
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4. Prioriteringer for perioden 
Kunnskapsdepartementet 
KDs prioriteringer er gjengitt i tildelingsbrevet og med henvisning til statsbudsjettet for 2017. Stikkord 
for hovedprioriteringene er kvalitetsforbedring, innovasjon, digitalisering, regionale kompetanseplaner 
i samarbeid med arbeidslivet, effektivisering og avbyråkratisering, innføring av femårige 
lærerutdanninger, strukturreformen og utviklingsavtaler, justert finansieringsmodell og økt deltakelse i 
EU programmer. 
 
KD har fulgt opp følgende temaer med følgende tilleggsbevilgninger og føringer fra 2017: 
 

- Femårig lærerutdanning. HSN har mottatt 4,5 mill kroner basert på estimerte studenttall. HSN 
har i sine budsjettforslag begrunnet en tilleggsfinansiering i basis på 33,5 mill kroner basert på 
en framskriving av kandidatmåltallene (16/06927-25) for å sikre fullfinansiering av en utvidelse 
til femårig lærerutdanning. 

- Utvikling og drift av partnerskap i lærerutdanningene. HSN har mottatt 5,7 mill kroner for å 
styrke praksisopplæring og FoU samarbeid gjennom lærerutdanningsskoler (1606927-28). 

- IKT utdanning. HSN har mottatt 15 studieplasser for å øke opptaket til IKT utdanningene, 
herunder ingeniørutdanninger rettet mot IKT, samt med hensyn til IKT sikkerhet. 
Studieplassene følges opp med oppgradering, dvs inntil 60 studieplasser over 4 år. 
Studieplassene er fordelt til Handelshøyskolen. 

- Maritim kompetanse, MARKOM. Satsningen på økt faglig kvalitet i maritim fagskoleutdanning 
og høyere utdanning, styrket samarbeid med næringslivet og praksisfeltet, bedre rekruttering, 
flere kadettplasser og forskningsbasering av utdanningene er fulgt opp med en 
tilleggsbevilgning på 38,5 mill kroner til MARKOM2020. Midlene er overført HSN og skal brukes 
til budsjetterte handlinger og tiltak i tråd med forslaget fra styringsgruppen for MARKOM2020 
(17/02177-4). I tillegg er det bevilget 5 mill kroner til utvikling av læremidler for maritime 
fagskoler (17/02177-8). 

- SAKS. HSN har i 2017 mottatt 12 mill kroner til dekning av kostnader i forbindelse med 
sammenslåingen, og til det videre arbeidet med å styrke kvaliteten i utdanningen og forsknings- 
og utviklingsarbeidet ved den sammenslåtte institusjonen (16/06927-20). I den interne 
budsjettprosessen for 2017 fremkom det budsjettbehov for nærmere 30 mill kroner, i stor grad 
knyttet til systemutvikling og –anskaffelser, samt samordning av rutiner. 

- Egenbetalingsregelverket for studieturer. «Departementet fastslår at det ikke kan kreves 

egenbetaling av utgifter for turer, for eksempel kostnader til transport og boutgifter, når 

studieturen er obligatorisk og hvor deltagelse i turene er en forutsetning for å få avlegge 

eksamen. Slik praksis vil være i strid med gratisprinsippet (17/05636). Dersom HSN har hatt en 

annen praksis, må denne endres og kostnadene må dekkes innenfor tildelte budsjettrammer. 

- Kvalitetsutvikling, struktur og kultur (17/01837-4): Som en oppfølging av stortingsmeldingene 

varsler KD krav om meritteringssystem for høyere utdanning, krav til å sikre helhet og 

sammenheng i studieprogrammene med gode og relevante læringsutbyttebeskrivelser, og økt 

bruk av fagfellevurderinger i utdanningene, også på tvers av institusjonene. KD vil presentere 

nærmere krav og forventninger i tildelingsbrevet for 2018 

- Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) medfører reduserte 
bevilgninger til driftsutgifter. Trekket var 0,8 % i 2017, tidligere år 0,5 %. ABE vurderes 
videreført inntil videre. 
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Fra tildelingsbrevet (2017) (16/06927-18): 
- Målsettingene i utviklingsavtalen, HSN Profesjon, Partnerskap og Digital, skal realiseres innen 

våren 2020 
- HSN skal arbeide systematisk med effektivisering, herunder ved digitalisering 
- Utføre ROS analyser 
- Arealeffektivisering 
- Gode overganger mellom fagskole- og høgskoleutdanning 
- Open access 
- Kommersialisering av offentlige finansierte forskningsresultater 

 
HSN styrevedtak og andre føringer 

HSN årlige budsjetter vektlegger å balansere behovene for strategisk handlingsrom med 

budsjettrammer for faglig virksomhet og effektiv administrativ støtte. Budsjettfordelingen skal støtte 

oppunder høgskolens vedtatte mål og strategiplan. Søknaden om universitetsakkreditering har vært, 

og vil være førende for prioriteringene for bruk av strategimidler. Videre organisasjonsutvikling av ny 

institusjon, studieporteføljeutvikling, utvikling av FoUI satsninger og campusutvikling vil være sentrale 

prosesser fremover for at høgskolen skal nå sine ambisjoner. 

 

HSN har vedtatt følgende i 2017 med føringer utover i langtidsperioden: 

- Gjennomføre tiltak for å effektivisere administrasjon. Målsettingene for tiltakene er at HSN skal 

være bedre enn gjennomsnittet i sektoren på forholdstallene driftsmargin, og faglige årsverk 

eller studenter i forhold til administrative årsverk (17/01923-1) 

- Øke innsatsen i EU prosjekter. I budsjettbehandlingen i styret for 2017 er ambisjonsnivået 

omtalt økt fra 3 til 10 % av samlet BOA omsetning. Basert på 2016 regnskapet innebærer dette 

en ambisjon om å øke EU omsetningen til opp mot 15 mill kroner. Videre omtales økt innsats 

mot øvrige bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (16/06927-8) 

- Studieporteføljeutvikling. En utvikling av studieporteføljen konsentrert mot gradsgivende 

studier og økt aktivitet/ andel på høyere grad, vil på sikt bedre ressursutnyttelse og bidra 

positiv til bevilgningsutviklingen. Omstilte ressurser må settes inn mot økt studiekvalitet for å 

forbedre studieproduksjon, gjennomføringsgrad og kandidatproduksjon. Tiltakene vil bidra til 

positiv utvikling for bevilgning og for høgskolens renommebygging (16/06927-8) 

- Det bærende prinsippet for høgskolens budsjettfordeling og økonomistyring er 

rammebudsjettering og –styring. Dette er presisert for alle ledere som gjeldende for 

langtidsperioden (16/06927-22) 

- FoUI satsninger. HSN har en ambisjon om en årlig avsetning på 16 mill kroner fram til 2021, til 

støtte for tematiske satsninger og/eller etablerte forskningsområder (16/06927-22) 

- Midler til digitaliseringstiltak koordineres innenfor utviklingsavtalens HSN Digital 

 

 

Fra etatsstyringen 2017 – tilbakemelding til HSN (17/05279-1): 

Kunnskapsdepartementet (KD) har inntrykk av det har vært en vellykket fusjonsprosess knyttet til 

etableringen av HSN. Fusjonen må styrke kvaliteten i høyere utdanning og forskning i regionen og 
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arbeidet med å realisere det faglige potensialet i fusjonen blir viktig. Departementet har forventninger 

om at HSN utvikler seg resultatmessig i tråd med sine ambisjoner. 

 

Nedenfor gis en kortfattet og punktvis oppsummering av tilbakemeldingen som har direkte eller 

indirekte betydning for budsjettsituasjonen: 

- Vellykket fusjonsprosess så langt 

- Nedlagt mye arbeid i utvikling av strategier og utviklingsavtaler 

- Utfordring med søkertall 

- Når i stor grad kandidatmåltall, med unntak av glu 1-7 og sykepleieutdanning 

- Utfordring gjennomføring masterstudenter 

- Se på samarbeidsmuligheter med relevante fagskoler 

- 16 vakante rekrutteringsstillinger som HSN forventes å fylle opp, hvorav 9 MNT 

- Svakere uttelling i EU enn andre institusjoner 

- Mindre andel Erasmus+ enn andre institusjoner 

- Få publiseringspoeng og lav forfatterandel pr faglig årsverk 

- Lave bidragsinntekter fra NFR pr faglig årsverk enn andre institusjoner 

- Lavere BOA inntekter pr faglig årsverk enn andre institusjoner 

- Etterlyser campusutviklingsplan 

- Etterlyser ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

- Etterlyser overordnet ROS analyse 

- Presiserer gratisprinsippet i høyere utdanning og at det ikke kan kreves egenbetaling for 

studieturer, ekskursjoner, feltarbeid og lignende som er obligatoriske og hvor deltakelse er en 

forutsetning for å avlegge eksamen 

 

Prioriterte tiltak for perioden 2017 – 2018 - Fra strategi til tiltak  

Utvidet ledergruppe gjennomførte et lederseminar 22 – 23 mai i år. Nedenfor følger en oppsummering 

av forslag til prioriterte tiltak innenfor strategiplanene fram til og med 2018. 

 

Utdanning (porteføljeutvikling og utdanningskvalitet) 

1. Porteføljeutvikling (SEFØ) 

- Vektlegge faglig bærekraft 

 

2. Undervisningskompetanse 

- Pedagogisk kompetanse, digital kompetanse, veilednings- og tilbakemeldingskultur 

- Videreutvikle TLC 

 

3. Arbeidslivet som integrert læringsarena i studieprogrammene 

 

4. Internasjonal mobilitet og internasjonale perspektiver («de store utfordringene») på studieprogramnivå  

 

Forskning (forskning og faglig utviklingsarbeid) 

1. Kompetanseheving 

- Rekruttering av førstestillingskompetanse (toppstillinger og forskeropplæring 
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2. Etablering av solide forskergrupper som posisjonerer HSN i forhold til regionale, nasjonale og 

internasjonale forskningsprioriteringer (BOA-finansiert virksomhet) 

 

3. Styrke internasjonalt forskningssamarbeid  

- Prosjekter, publisering, mobilitet 

 

4. Profesjonalisere støtteapparatet og prosedyrer for forskningsstøtte internt ved HSN ytterligere 

 

5. Styrke publisering – med vekt på open access 

  

6. Styrke forskningsformidlingen 

 

7. Involvere studentene sterkere i forskningen 

 

8. Styrke forskningsbasert innovasjon 

- Samarbeid med virksomheter i privat og offentlig sektor 

Internasjonalisering 

1. Øke antall engelskspråklige studieprogram /undervisningsemner 

 

2. Styrke den faglige forankringen av samarbeidet med utvalgte institusjoner i utlandet 

- Utvikle flerfibrete relasjoner: forskning, studieprogrammer, mobilitet (studenter/stipendiater) 

 

3. Knytte HSNs internasjonalisering til regionale internasjonale samarbeidsnettverk  

 

Samfunnsforankring 

1. Identifisere kompetanse- og kunnskapsbehov gjennom samarbeid med eksterne aktører 

- Kalibrere våre tilbud (grunnutdanninger & EVU i forhold til samfunnslivets og arbeidslivets behov 

 

2. Aktivt bruke målområdene Partnerskap og Profesjon under utviklingsavtalen med KD som institusjonelle 

drivere for integrert faglig samarbeid med regionale aktører 

 

3. Fremme studentene som innovativ ressurs for omgivelsene 
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5. Langtidsbudsjett for perioden 
Langtidsbudsjettet gir føringer for bruk av budsjettmidler til prioriterte formål og innebærer ikke 

vedtak av budsjettrammer eller driftsbudsjetter for underliggende enheter i perioden. 

 

Det er også vesentlig å skille langtidsbudsjettet fra prognosene som angitt i kapittel 3. Prognosene er 

en beregnet framskriving av inntekter og kostnader basert på forutsetninger og antagelser. 

Langtidsbudsjettet er disponeringer på grunnlag av vedtatte prioriteringer. 

 

For institusjonens enheter kan derimot langtidsbudsjettet og prognoser sett i sammenheng gi 

indikasjoner på de budsjettmessige utfordringene i perioden. 

 

Størrelsen på vedtatte strategiske satsninger, sett i sammenheng med prognostisert 

bevilgningsutvikling og inntekter fra eksterne aktiviteter, tilsier behov for omstilling og omprioritering 

fremover for å ivareta eller øke det strategisk økonomiske handlingsrommet. 

 
Forslag til Langtidsbudsjett for 2017 - 2021 

Det vises til styrets behandling av strategiplan med underliggende strategier, tidligere 

budsjettbehandlinger, FoUI satsninger, satsning på BOA og økte eksterne inntekter 

studieporteføljeutviklingsprosjektet. Nedenfor følger forslag til budsjettdisponeringer pr år i perioden 

fram til og med 2021. Avslutningsvis sammenholdes forslagene med husleiekostnadene, andre 

driftskostnader og det samlede finansieringsgrunnlaget. 

 

 
 

Satsningstiltakene som angitt over er videreføring av kjente tiltak fra HSNs strategi- og utviklingsarbeid 

så langt. Enkelte av tiltakene er angitt med varighet i tidligere styrebehandlinger, dette er ivaretatt i 

ovenstående (FoUI, utviklingsavtale med KD). For øvrige tiltak foreslås varighet som gjengitt i 

ovenstående tabell. 

 

Som det fremgår er det et «brudd» i overgangen til 2020 i antall og størrelser på strategiske tiltak. 

Dette er for å ikke binde opp midler lenger fram enn nødvendig. Dette begrunnes i usikkerheten om 

universitetsstatus eller ikke - og gir en økt fleksibilitet i perioden. 
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Budsjettbalanse i langtidsperioden 

Nedenfor er forslag til strategiske satsninger satt i sammenheng med forventede husleie- og andre 

driftskostnader og det samlede finansieringsgrunnlaget. 

 
 

Som ovenstående tabell viser er budsjettbalansen positiv med foreslåtte strategiske satsninger 

gjennom hele perioden. 

 

Det strategiske økonomiske handlingsrommet reduseres derimot vesentlig i hele perioden (fra 78 til 18 

mill kroner). Denne utviklingen kan derimot endres ved tiltak som omtalt under kapittel 3 prognoser. 

 

 

 

* * * 
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Søknad om re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns helse 

 

Saken i korte trekk 

Fakultet for Helse- og sosialvitenskap søker om re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns 

helse. Formålet med senteret er å styrke og utvikle sin nasjonale posisjon innen forskningsområdet 

Pasientsikkerhet innen reproduktiv helse. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns helse ved Fakultet for 

Helse- og sosialvitenskap i tråd med fastsatte prinsipper for forskningssentre ved HSN. 

2. Det skal etableres en egen budsjettenhet for senteret f.o.m. 1.1.2018 som tilfredsstiller de 

budsjett- og regnskapsmessige prinsipper som rektor har anbefalt i saksfremlegget.  

3. Senteret skal evalueres i forhold til sine mål våren 2021. 

 

Saksopplysninger 

Innledning 

Styret har i sak 18/15 vedtatt at følgende prinsipper skal legges til grunn for etablering av forskningssentra 

ved HSN: 

 Etablering av sentra må knyttes til et definert formål. 

 Etablering av sentra vedtas av høgskolens styre. 

 Et fakultet/institutt kan alene eller i samarbeid med andre fakulteter/institutter, bruke 

temporære senterdannelse som middel til å oppnå et definert mål knyttet til et 

forskningsområde. 

 Sentrene organiserer faglig virksomhet. Personalressursene skal organiseres i instituttene. I 

særlige tilfeller kan sentrene organisere personalressurser, for eksempel når det gjelder nasjonale 

sentre av varig karakter. 

 Enhetene som deltar i senteret skal bidra til at senteret oppfyller sine mål og profileres som faglig 

satsing. 

 Et senter bør ha en faglig ledelse som rapporterer til leder ved fakultetet/instituttet. 

 Et senter kan ha et fagråd med interne og eksterne medlemmer. 

 Sentra kan ikke være ansvarlig for utdanningsprogrammer. 

 Det forutsettes at forskningsaktivitetene i hovedsak baseres på ekstern finansiering. 

 Det utarbeides mandat for senteret. 

 

 

 

 Dokumentdato: 20.11.2017  

Saksbehandler: Maaike M B W Dooper 

Saksnummer: 17/09286-1  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

14.12.2017 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Styret har så langt godkjent 3 søknader om etablering av senter ved HSN, henholdsvis Senter for 

beredskap og integrert krisehåndtering ved Handelshøyskole, (styremøte 11.02.2016), Senter for 

barnehageforskning, -utvikling og –innovasjon (SEBUTI) ved Fakultet for humanoria, idretts- og 

utdanningsvitenskap (styremøte 14.12.16) og Vitensenteret helse og teknologi ved Fakultet for helse- og 

sosialvitenskap (styremøte 27.10.2017).  

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har i tillegg følgende sentre: 

- Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, tildelt nasjonal status av KD 

- Senter for omsorgsforskning Sør i samarbeid med UiA, tildelt av HOD etter søknad 

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker om 

- Re-akkreditering av Senteret for psykisk helse og rus (dette styremøtet) 

- Akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon - SESAM 

dette (dette styremøtet)  

- Re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns helse (dette styremøtet, denne saken). 

 

Om Senter for kvinne-, familie- og barns helse 

Senteret for kvinne-, familie- og barns helse ble formelt etablert ved Høgskolen i Vestfold i 2011 (S-sak 

2011/53), og deretter videreført etter fusjonen med HiBu til HBV. Senteret er organisert under Fakultet 

for helse- og sosialvitenskap, og har hovedsete i Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH). Det 

rapporteres både til dekan og instituttleder. Senteret ledes av professor Elisabeth Severinsson og dosent 

Anne Lyberg.  

 

Det overordnede målet for senteret er å være nasjonalt ledende innenfor forskning på pasientsikkerhet 

relatert til reproduktiv helse, og støtte opp masterutdanning i jordmorfag. Senterets forskningsaktiviteter 

er personrettet og det arbeides i tverrfaglig samhandling med arbeidslivet fra sentrale 

samarbeidspartnere og aktører fra brukerorganisasjoner, myndigheter og offentlig sektor. Videre har 

senteret et betydelig internasjonalt nettverk og det publiseres årlig om snitt 20 vitenskapelige 

publikasjoner.  

 

Senteret har så langt resultert i 6 ph.d. avhandlinger, om lag 40 fagfellevurderte vitenskapelige 

publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, cirka 23 forskningsrapporter og evalueringer, og det vises til et 

60-talls publikasjoner relatert til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid m.m.. Senteret viser til 10 

pågående forskningsprosjekter på pasientsikkerhet innen reproduktiv helse.  

 

Senteret har siden oppstarten i 2008 fått inn rundt 12 millioner NOK i eksterne midler for å finansiere 

forskjellige prosjekter. Fakultetenes bidrag, som timeinnsats og KD finansierte stipendiatstillinger kommer 

i tillegg. Senteret har en basisbevilgning fra fakultetet på 100K NOK, og har siden 2008 totalt brukt 100K 

NOK av høgskolens publiserings fond. 

 

Vurdering 

Et senter bør profilere et område hvor HSN kan ta en nasjonal posisjon. I søknaden heter det at 

forskningsområdet for senteret er «pasientsikkerhet innen reproduktiv helse». Jeg vil anbefale at senteret 

tydeliggjør kjernen i forskningsområdet for å kommunisere til omgivelsene hvilke kompetanse senteret 

kan levere, og for å signalisere hvor senteret kan påta seg rollen som en nasjonal ekspert. Senteret bør 

med andre ord tydeliggjøre den faglige tilnærmingen som kjennetegner senterets forskning på det angitte 

området. 

Søknaden redegjør for at aktivitetene er i samsvar med HSNs strategier om å være praksisnær og levere 

forskningsbasert utdanning, bidrar til samarbeid i regionen og styrke vårt internasjonale profil. 

Prosjektene som vises til er i samsvar med dette.  Senteret er preget av et sterkt samarbeid med 

Universitetet i Tokyo; halvparten av prosjektene er et resultat av samarbeidet med dette universitetet.  

Senteret inkluderer per i dag totalt 41 personer, hvorav flere professorer og dosenter. 29 personer fra 

HSN er tilknyttet senteret. Det nevnes tverrfakultets samarbeid bl.a. samarbeid med Institutt for helse-, 

sosial- og velferdsfag ved Fakultetet for humanoria, idrett og utdanningsvitenskap. 
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Det vises til en totalbeløp på 13,5 millioner NOK eksterne midler for gjennomføring av forskningen ved 

senteret fram til nå. Det er uklart hvor mye av dette tilfaller HSN og senteret direkte, bl.a. vises det til et 

COST nettverk med 26 partnere. I siktemålene er ikke klart beskrevet hvordan de skal jobbe med 

akkvisisjon.  

Jeg anbefaler at senteret øker sin målsetting om eksterne inntekter og at det opprettes en egen 

budsjettenhet for senteret som løpende kan dokumentere hvor mye eksterne inntekter medarbeidere 

tilknyttet senteret henter inn. Dette betyr at alle inntekter og kostnader som Senter for kvinne-, familie- 

og barns helse har ansvar for, sammenstilles med budsjettet for bidrags- og oppdragsprosjekter. Dette for 

å følge opp forutsetningen om at forskningsaktivitetene i hovedsak baseres på ekstern finansiering. Det 

skal også i senterets regnskap fremkomme bidrag fra ekstern finansiering til faglig ledelse, administrasjon 

og infrastruktur (dekningsbidrag til senterets indirekte kostnader). 

 

Forskningsforskningsområdet som senteret skal sette fokus på omfatter helseforskning, spesielt relatert 

til pasientsikkerhet relatert til reproduktiv helse, og nevner 16 forskningstemaer innenfor dette området. 

Det vises til et ti-talls prioriterte aktiviteter som ligger på et overordnet nivå (ikke faglige prioriteringer), 

bl.a. ambisjonen om å publisere minimum 25 internasjonale fagfelle vurderte artikler per år. Det er ikke 

klar beskrevet hvordan forskningsarbeidet ved senteret gjennomføres. Det vises til at senteret skal utvikle 

evidensbasert kunnskap, men det mangler en nærmere beskrivelse av dette arbeidet.  

 

Jeg vil anbefale at styret godkjenner Senter for kvinne-, familie- og barns helses søknad om re-

akkreditering som senter ved HSN under de forutsetningene som står i vedtaket.  

   

Vedlegg:  
1. Søknad om re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns helse 

2. Erklæring fra dekan Heidi Kapstad 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Høgskolen i Sørøst-Norge 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Dekan Heidi Kapstad 
 

Søknad om re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns 

helse ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
 

Innledning 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS), Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH) søker 

herved om re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns helse ved Høgskolen Sørøst-

Norge. Senteret skal bidra til å utvikle og forbedre instituttets utdanninger samt helse - og 

omsorgstjenesten gjennom systematiske utviklings – og forskningsprosjekter.  

Senteret har følgende strategiske forskningsområde: Pasientsikkerhet innen reproduktiv helse.  

Reproduktiv helse defineres her med utgangspunkt i Verdens helseorganisasjon (WHO) og omfatter 

både perinatal helse og helsefremmende aspekter. WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste 

helsetilstanden som er mulig å oppnå. Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk 

og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser. Reproduktiv helse er et begrep som 

omfatter rettigheter og vern mot sykdommer og overgrep, tilgang på prevensjonsmidler og kvinners 

rett til å gjennomføre svangerskap og fødsel slik de selv ønsker (Store medisinske leksikon, 2015). 

Perinatal helse har fosteret, fødselen og det nyfødte barnet som målgruppe. Forskningsaktiviteten er 

siden 2013 konsentret og fokusert på pasientsikkerhet.  

 

Senter for kvinne-, familie- og barns helse ble formelt etablert ved Høgskolen i Vestfold i 2011 (S-sak 

2011/53). Etablering av senteret ble allerede tatt inn i avdeling for helsefags utviklingsplan for 2008 – 

2012, og videreført i HiVe’s oppfølging av utviklingsplanen for 2009 – 2010 (Styresak 2009/ 3) med 

følgende mål: Å bli nasjonalt ledende innenfor forskning i forhold til kvinne,- familie- og barns helse 

innen 2015. Senteret ble opprettet for å støtte opp om master i jordmorfag som den gang var 

instituttets eneste masterprogram og Norges første og lenge eneste mastergrad innenfor jordmorfag. 

 

Senteret er organisert på fakultetsnivå, og senter- og forskningsleder rapporterer direkte til dekan ved 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Med utgangspunkt i høgskolens ambisjon og rolle som 

foretrukket samarbeidspartner for forskning i regionen, arbeider senteret i tett og tverrfaglig 

samhandling med arbeidslivet for å fremme kreativitet og ressursutnyttelse.  Et fagråd med 

representanter fra sentrale samarbeidspartnere og interesserte aktører fra brukerorganisasjoner, 

myndigheter og offentlig sektor er et sentralt forum i denne sammenheng. 

 

Senterets forskningsaktivitet kjennetegnes av dette tette samspillet med yrkesfeltet og av et 

personorientert perspektiv. Senteret har en omfattende forskningsaktivitet og publiserer i både norske 

og internasjonale tidsskrifter. Årlig publiseres cirka 20 internasjonale vitenskapelige artikler (vedlegg 

A). Senteret har opparbeidet regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk (jfr. s. 4).  

 

Et utvalg av aktuelle og nylig avsluttede FoUI-prosjekter gjøres rede for i vedlegg B. Forskningen ved 

Senteret har hatt en totalramme på 13593 (i hele tusen kroner). Det bevilges et fast års budsjett 

(100.000/år) fra Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. Vedlegg C gir en oversikt over 

eksternfinansierte prosjekter og inntekter. Vedlegg D presenterer en tentativ handlingsplan med 

utgangspunkt i 13 delmål for perioden 2017-2021. 

 

Søknad om re-akkreditering av senteret er utformet på grunnlaget av kriteriene for etablering av 

forskningssentra vedtatt av HSN- Fellesstyret den 18.12.2015 (sak 18/15):  

Forskningssentra skal være et organisatorisk grep som legges til grunn for organisering av den faglige 

virksomheten ved HSN og med følgende prinsipper:  

 

https://sml.snl.no/reproduktiv_helse
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 etablering av sentra må knyttes til et definert formål. 

 etablering av sentra vedtas av høgskolens styre. 

 et fakultet/institutt kan alene eller i samarbeid med andre fakulteter/institutter, bruke temporær 

senterdannelse som middel til å oppnå et definert mål knyttet til et forskningsområde. 

 sentrene organiserer faglig virksomhet. Personalressursene skal organiseres i instituttene. I 

særlige tilfeller kan sentrene organisere personalressurser, for eksempel når det gjelder 

nasjonale sentre av varig karakter. 

 enhetene som deltar i sentret skal bidra til at senteret oppfyller sine mål og profileres som 

faglig satsing. 

 et senter bør ha en faglig ledelse som rapporterer til leder ved fakultetet/instituttet. Et senter 

kan ha et fagråd med interne og eksterne medlemmer. 

 sentra kan ikke være ansvarlig for utdanningsprogrammer. 

 det forutsettes at forskningsaktiviteten i hovedsak baseres på ekstern finansiering. 

 det utarbeides et mandat for senteret. 

 

Viserektor FoU har konkretisert følgende krav til et forskningssenter: 

• må profilere et område hvor HSN kan ta en nasjonal posisjon. Dette forskningsområdet må 

tydeliggjøres. 

• bør samle fagpersoner på tvers av utdanningsområder, studier, fag, institutter og fakulteter.  

• må tiltrekke oss personer og prosjekter, slik at senteret kan «driftes» med eksterne inntekter. 

• må kunne administrere og fasilitere forskningsprosjekter. Må kunne organisere prosjekter: 

krever fleksibilitet, «markedsorientering» og prosjektkompetanse. 

• må være en tydelig inngang for eksterne: De eksterne interessentene bør «defineres», og bør 

gis en stemme inn i senteret (f.eks. ved å delta i en styringsgruppe) 

• må ha en størrelse som gir senteret en strategisk posisjon, en forhandlingsstyrke og i stand til å 

bygge opp av administrative støttefunksjoner. 

• må ha støtte fra fakultet (er) og institutt (er). 

 

Bakgrunn - samfunnsutfordringene og begrunnelse for re-akkreditering 

Det er i samfunnet stor etterspørsel etter kunnskap og kompetanse som kan bidra til å sikre og styrke 

kvalitet i helse – og omsorgstjenesten. Pasientsikkerhet er av WHO definert som et nødvendig område 

for strategisk og systematisk innsats. På nasjonalt nivå  kommer satsingen til uttrykk blant annet i 

Helsedirektoratets etablering av et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram.  I følge strategidokumentet for 

dette programmet, I trygge hender 24-7, er forskning på forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i Norge 

spredt og uten en helhetlig satsing. Det vises derfor til et behov for å styrke den forskningsbaserte 

kunnskapen om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i norsk sammenheng. Det vises også til at denne 

typen forskning, både nasjonalt og internasjonalt, er relativt lite kjent blant helsepersonell, ledere og 

beslutningstakere.  

Senter for kvinne-, familie- og barns helse vil med sin person – og profesjonsorienterte forskning rettet 

mot pasientsikkerhet og reproduktiv helse være en viktig bidragsyter i dette utfordringsbildet. 

Forskningsområdet er spesielt viktig for jordmor- og  helsesøsters arbeidsområder, yrkesgrupper som 

har en sentral posisjon i fremtidens helse – og omsorgstjeneste ikke minst når det gjelder styrking av 

kommunehelsetjenesten. Personer tilknyttet senteret har en aktiv kopling til aktører i samfunnet og er 

pådrivere for profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor sine fagområder. De senere år er det 

arbeidet strategisk med å bygge nettverk for å spre forskningsresultater og sikre senteres 

erfaringskunnskap. 

 

HSN er gitt et regionalt og tallfestet ansvar for å utdanne profesjonsutøver velferdsstaten er avhengig 

av.  De kandidater Institutt for sykepleievitenskap uteksameninerer til helse-og omsorgstjenesten skal 

oversette overordnede føringer til praktisk handling i sikker, personorientert yrkesutøvelse i sitt 

daglige virke. Dette krever kunnskap og kompetanse. Senteret skal ved sin forskning på 

http://www.who.int/patientsafety/policies/en/
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/om-pasientsikkerhetsprogrammet/_attachment/2990?_download=false&_ts=1490e2aa2ee
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pasientsikkerhet støtte opp under HSNs ambisjon om å formidle anerkjent relevant og oppdatert FoU- 

basert kunnskap i utdanningsprogrammene.  

 

Senteret har over tid og systematisk bidratt til at fagmiljøet knyttet til instituttets 

profesjonsutdanninger har fått erfaring med vitenskapelig produksjon og har hevet sin akademiske 

kompetanse. Kunnskap og kompetanse om personorient helsearbeid og pasientsikkerhet er av stor 

betydning i utvikling av emne – og studieplaner. I sitt program for Patient Safety løfter WHO 

Education and training som et eget innsatsområde. Også fra helsedirektoratets side vises til behovet 

for å styrke forbedringsarbeid. I revidert strategi for pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-

7, understrekes at for å lykkes med pasientsikkerhetsarbeidet er det «nødvendig at temaet blir en 

integrert del av læringsmålene ved utdanningsinstitusjonene. I dette arbeidet har senteret en viktig 

rolle ved systematisk å bygge kompetanse og drive forskning særlig knyttet til pasientsikkerhet relatert 

til kvinne-, famile- og barns helse helseog anvender dette i studieprogrammene. 

 

Folkehelserapporten  setter et tydelig fokus på barn og unges helse, og avdekker med dette behovet for 

forskning og fagkompetanse som kan ivareta disse gruppene. Folkehelsemeldingen beretter om store 

utfordringer i befolkningen knyttet til fysisk inaktivitet og psykisk helse hos barn og unge. Senterets 

satsing på kvinne-, familie – og barns helse generelt og på reproduktiv helse spesielt, er i tråd med 

dette og med WHOs globale strategier Promoting health through the life-courses og Reproductive 

health strategy.  Regjeringen viser i veiledningsheftet Norsk innsats for seksuell og reproduktiv helse 

til at «Norge skal lede an i arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter». Senteret har både 

ved sin historie og omfattende forskning, og ved sin spissing mot pasientsikkerhet og reproduktiv 

helse, sett det ansvar en kunnskapsbedrift har i møte med sentrale utfordringer i velferdsstaten.  

 

En nasjonal posisjon - forskningsområdet pasientsikkerhet innen reproduktive 

helse 

Senter for kvinne-, familie og barns helse har allerede en nasjonal posisjon og har ambisjoner om å 

styrke og utvikle denne posisjonen. Vi er ikke kjent med andre forskningssentre med aktiv forskning 

på pasientsikkerhet innen reproduktiv helse. Med at profilere senteret tydeligere utad vil det være 

interessant for norske helsemyndigheter (jfr. skader/uønskede hendelser i fødselomsorgen).  

Forankring i HSNs strategier og planer 

Virksomheten ved Senter for kvinne-, familie- og barns helse er i tråd med strategien for Høgskolen i 

Sørøst-Norge for 2017 – 2021 og med presiseringer i Universitetssøknaden relatert til at fakultetenes 

forskning skal styrke instituttenes studieprogram og faglige profilområder.   

 

Med utgangspunkt i HSNs forskningsstrategi vil senteret 

1. Styrke rekruttering og forskningsbasert utdanning gjennom å rekruttere forskere med høy 

akademisk kompetanse. Sikre at alle ph.d stipendiater inngår i forskergruppe og får kvalifisert 

vitenskapelig veiledning. Forskergruppene er åpne for alle vitenskapelig ansatte og studenter 

på master- og PhD nivå, samt eksterne forskere/samarbeidspartnere. 

2. Profilere gjennom å prioritere, identifisere og utvikle satsingsområder og tverrfaglige 

forskningsområder, samt utarbeide handlingsplaner.  

3. Styrke forskningens internasjonale profil gjennom å prioritere økt mobilitet via 

nettverksarbeid, invitere og rekruttere anerkjente internasjonale forskere og publisere sammen 

med utenlandske forskere. 

4. Etablere rammebetingelser som sikrer økt forskningskvalitet ved at forskningen foregår i 

forskergrupper. Det er også etablert prosedyrer for systematisk å sikre kvalitet på søknader og 

publikasjoner. Senteret  bidrar til god infrastruktur og å styrke forskningsvirksomhet gjennom 

ekstern finansiering.  

5. Være foretrukket samarbeidspartner i regionen gjennom å synliggjøre prioriterte 

satsningsområder for ulike kliniske virksomheter. 

http://www.who.int/patientsafety/education/en/
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/om-pasientsikkerhetsprogrammet/_attachment/4302?_download=false&_ts=15c112c5f35
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/om-pasientsikkerhetsprogrammet/_attachment/4302?_download=false&_ts=15c112c5f35
https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/helse-hos-barn-og-unge---folkehelse/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/
http://www.who.int/life-course/publications/global-strategy-2016-2030/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68754/1/WHO_RHR_04.8.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68754/1/WHO_RHR_04.8.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/menneskerettigheter/veileder_seksuellerettigheter_1310.pdf?id=2169378
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6. Styrke forskningsformidling gjennom å motivere og legge til rette for publisering gjennom 

open access-kanaler, tilby opplæring i forskningsformidling og aktivt oppdatere senterets 

nettside. 

7. Bidra til innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor/privat/næringsliv gjennom å fremme 

forskningsbasert innovasjon/implementering av forskningsresultater. 

På bakgrunn av forskningsstrategien ved HSN er mål og delmål ved senteret utviklet (se s.5). 

 

Nøkkelinformasjon om fagmiljøet/-ene ved HSN som arbeider med forskning, 

utvikling og innovasjon rettet mot samme felt  

Personalforutsetninger 

Senteret er åpent for alle som arbeider med FoUI innenfor senterets forskningsområder, og omfatter i 

dag 41 personer personer hvor av flere er seniorforskere (fem professorer og tre dosenter). Både HSN 

ansatte (29 personer) og eksterne deltar i senterets aktiviteter, og representerer forskjellige profesjoner. 

Dette er i tråd med HSNs ambisjon om anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning i tett 

samspill med yrkesfeltet. Fagmiljøet samarbeider med ansatte fra flere fakulteter og institutter ved 

HSN som for eksempel; Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap og Institutt for helse-, 

sosial- og velferdsfag. Senteret har også nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

 

FoU-aktivitet  

For å fremme samarbeid mellom ulike vitenskapstradisjoner innen helseforskning er en 

tverrvitenskapelige tilnærmingen nødvendig. Senteret tilbyr studenter fra pågående masterutdanninger, 

dr. gradsstipendiater og øvrige ansatte som ønsker kompetanseheving, samt deltakelse i 

tverrvitenskapelig sammenheng og grupper.  

Den overordnede hensikten med prosjektene er å bidra til kunnskapsutvikling som forbedrer praksis. 

Det har i mange år pågått et samarbeid mellom høgskolen og yrkesfeltet og ulike virksomheter i flere 

regioner i Norge og internasjonalt. Senteret har et 20 tall pågående forsknings-prosjekter, hvor flere av 

prosjektene har et implementerende design. Vi viser til vedlegg B som gir en oversikt over senterets 

FoU-prosjekter. 

 

Publisering og formidling  

Senteret har en omfattende forskningsaktivitet og publiserer i både norske og internasjonale 

tidsskrifter. Årlig  publiseres cirka 20 internationale vitenskapelige artikler. Totalt er det i løpet av de 

siste årene blitt publisert 136 artikler i internasjonale vitenskaplige tidsskrift, 5 doktorgrads-

avhandlinger, 14 bøker/bokkapiteler og et stort antall konferansebidrag.   

Oversikt over publikasjoner er å finne på HSNs nettsider. Se også vedlegg A. 

 

Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk 

Senteret har opparbeidet regionale, nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. 

 

Regionale samarbeidspartnere:  

Nettverksamarbeid med praksisfeltet for Master i jordmorfag ved Oslo Universitetssykehus 

(Rikshospitalet), Vestre Viken helseforetak (Drammen og Ringerike), Sykehuset i Vestfold, Sykehuset 

Østfold, Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus.  

I tillegg til samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, er en rekke kommuner i tilsvarende geografisk 

område samarbeidspartnere som kontraktfestet arena for praksisstudier. I denne sammenheng er 

helsesøsterutdanningens samarbeidspartnere i praksisfeltet spesielt viktig for senteret. 

 

En sentral hensikt med nettverksamarbeidet er samhandling om aktuelle forskningsprosjekt. 

Prosjektene kan eksempelvis være masteroppgaver og større samarbeidsprosjekt.  

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/kvinne-familie-og-barns-helse/
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Nasjonale samarbeidspartnere:  

Nettverk for jordmorvitenskap. Her deltar alle de universitet og høgskoler som tilbyr 

jordmorutdanning i Norge; Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen på Vestlandet (Bergen), 

jordmorutdanningen ved NTNU og Universitetet i Tromsø/Norges Arktiske universitet. 

Øvrige samarbeidspartnere er Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssykehuset. 

Deltakelse i nettverk for høgskoler som tilbyr helsesøsterutdanning prioriteres også. 

 

Nordiske samarbeidspartnerne:  

Umeå Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Avdelning för obstetrik och 

gynekologi,  University West, Trollhättan,  University College Nordjylland og University College 

Sydjylland (Esbjerg).  

 

Det europeiske nettverket omfatter 26 land og har sin opprinnelse i European COST Action ISO907, 

Childbirth Cultures, Concerns and Consequences: Creating a dynamic EU framework for optimal 

maternity care.  

 

Andre internasjonale samarbeidspartnere er blant annet, Cyprus University of Technology, Kypros, 

Department of Midwifery and Women’s Health, The University of Tokyo, Japan, Centre for 

Midwifery, Child & Family Health, The University of Technology, Sydney, Australia og WHO 

Collaborating Centre for Nursing, Midwifery and Health Development. 

 

Ekstern finansiering så langt  

Forskningen ved Sentret har hatt en totalramme på 13593 (i hele tusen kroner). Det har blitt bevilget et 

fast års budsjett på (100.000/år) fra Institutt for sykepleie- og helsevitenskap. I tillegg til eksterne 

midler fra Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder har senteret blitt bevilget en del 

finansiering for to PhD (Vedlegg C).  

 

Eventuelle konkurrerende FOU-miljøer innen samme forskningsområde 

Universitet i Stavanger har forskning sammen med Stavanger Universitetssykehus på Pasientsikkerhet. 

Det er i større grad en samarbeidspartner enn et konkurrerende Fou-miljø. Deres forskningsprofil er 

rettet mot risikostyring og samfunnssystemer som påvirker sikkerhet. Håndtering av feil og avvik i 

helsesektoren kan bli et framtidig felles forskningsområde.  

 

Visjon og mål med senteret 
Senter for kvinne-, familie- og barns helse har som visjon å styrke pasientsikkerhet innen reproduktiv 

helse. Forskningen skal fremme helse i et personorientert perspektiv.  

Senterets formål er å bidra til en integrert personorientert helse – og omsorgstjeneste, helsefaglig 

forskning og forskningsbaserte profesjonsutdanninger kjennetegnet av samfunnsengasjement.   

Senterets delmål, sentrale forskningstemar og aktiviteter beskrives beskrives under overskriften; 

Senteret fram til 2021 og Handlingsplan, vedlegg D. 

 

Konkretisering av formål struktureres slik: a) forskning, b) utvikling og c) implementering.  

 

a)Forskning 

Forskningen spisses i et strategisk valgt metaområde Pasientsikkerhet innen reproduktiv helse og er 

planlagt og gjennomført i flere store tverrvitenskapelige samarbeidsprosjekter lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Forskningsprogrammet Pasientsikkerhet innen reproduktive helse kan spesifiseres i 

seks hovedområder;  

1. Kvinners og pårørendes erfaringer med uønskede hendelser i forbindelse med graviditet, 

fødsel og barseltid  
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2. Implementering, kvalitet og praksisforbedring med spesielt fokus på jordmorfagelige 

forskningsbaserte metoder/prosedyrer  

3. Simulering som kvalitetssikrende pedagogisk metode for praksisforbedring spesielt innen 

jordmor og helsesøsters arbeidsområdet  

4. Forebygging av skjevutvikling hos barn/unge og familier i risiko  

5. Pasientsikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og teamarbeid innen personorientert helsearbeid.  

6. Pasientrelaterte fenomener som fødselsangst, fødselsdepresjoner, problemer med mor/barn 

tilknytning, og vold/overgrep i familien. 

 

Forskningen er forankret i WHOs pasientsikkerhetsmodell, og kan sammenfattes i følgende 

hovedområder relevante for alle deler av helse - og omsorgstjenesten: kvalitetsforbedringer og 

sikkerhet (kommunikasjon, samarbeid og teamarbeid), lederskap og innovasjon. Dette er også i tråd 

med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 som formulerer tre hovedmål: 

Redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og å forbedre 

pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. 

 

Senterets forskning skal utvikle evidensbasert kunnskap som støtter opp om disse målsettingene, og 

bidrar til kunnskapsoverføring og implementering av nye rutiner og strategier i praktisk pleie og 

behandling. Pasientsikkerhet sees som en viktig forutsetning for en personorientert helse- og 

omsorgstjeneste. Samtlige forskningsområder gjenspeiler seg i Institutt for sykepleie- og 

helsevitenskap både på bachelor og masternivå. Sentrale, nyere forskningstema er helsefremmende og 

forebyggende sykepleie med utvikling av en helhetlig strategi for folkehelsearbeid med fokus på 

barn/unge og deres familier i et pasientsikkerhetsperspektiv. Som eksempel på publisert forskning fra 

høgskolens helsesøtermiljø, kan nevnes Sykepleieres håndtering av telefonhenvendelser til legevakt og  

Organisering av henvendelser til legevakt. I tillegg til å være opptatt av pasientsikkerhetskultur i både 

kommunal og spesialisthelsetjeneste foreligger publikasjoner vedrørende helsesøsters rolle i et 

tverrfaglig samarbeid og kvalitetssikring av behandling av infeksjoner. 

 

b) Utvikling – kompetanseoppbygging/nettverksaktiviteter/formidling og publikasjoner 
Forskning og utvikling ved senteret skal bidra med ny kunnskap i undervisning for å bidra til 

utdanningskvalitet og kompetanseutvikling slik det forventes i HSNs strategiplan: Å drive forskning 

som sikrer kvalitet i utdanningene, gjennomføres i tverrfaglige fellesskap og i et tett samspill mede et 

bærekraftig arbeids- og samfunnsliv.  Senteret bidrar på et overordnet nivå til forskningsbasert 

kunnskapsgenerering innenfor helseforskning. Ved å vektlegge utvikling av forskerkompetanse bidrar 

senteret til at ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er godt rustet til å realisere forskningsbasert 

undervisning med klinisk relevans og samfunnsnytte.   

 

c) Implementering    
Implementering av forskningsresultat krever et nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og 

yrkesfeltet. Implementeringsforskning (vitenskap for forbedring av praksis) og utvikling av evidens 

for ulike forandringstiltak er en viktig del av senterets virksomhet og kan bidra til å sikre pasienter 

bedre behandling og til personorientering som tilnærming i helse - og omsorgstjenesten. Det krever at 

teorier og modeller som er relevante, kombineres med en vitenskapelig stringens for å kunne tas i bruk 

i praksis. I forskergruppene inngår flere profesjoner og disipliner fra både yrkesfelt og 

utdanningsinstitusjon, noe som bidrar til godt samarbeid med virksomhetene i regionen.  

 

Senteret fram til 2021 
Senteret er en viktig aktør innenfor nasjonal- og internasjonal pasientsikkerhetsforskning. Ambisjonen 

er at senteret skal videreutvikle kunnskap og forskningskompetanse innenfor helseforskning, spesielt 

relatert til Pasientsikkerhet rettet mot reproduktiv helse. Følgende mål er formulert:  

 

Siktemål 1: Prosjekter 

Senteret skal avslutte tolv implementeringsprosjekter (utvikling, implementering og evaluering) med 

høy kvalitet. 

http://www.who.int/patientsafety/topics/reporting-learning/mim/en/
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/om-pasientsikkerhetsprogrammet/i-trygge-hender-24-7
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Siktemål 2: Vitenskapelig produksjon  

Minimum 25 internasjonale fagfelle vurderte artikler per år. 

 

Siktemål 3: Teori og metodeutvikling 

Senteret skal bidra til problemstillinger særlig innen implementeringsforskning. 

 

Siktemål 4: Fra forskning til praksis 

Formidling og dialog med helse - og omsorgstjenesten gjennom samarbeid, forankring og 

implementering. 

  

Sentrale forskningstemaer og aktiviteter med særlig høy prioritet:  

Forskningstemaer: 

 økt fokus på kvinners og pårørendes erfaringer med uønskede hendelser i forbindelse med 

graviditet, fødsel og barseltid 

 økt fokus på forebygging knyttet til kvinners mentale helse i forbindelse med graviditet, fødsel 

og barseltid  

 økt fokus på å utvikle metoder for god overvåking av aktiviteter i helsestasjonsvirksomhet og 

metoder for samarbeid mellom jordmødre og helsesøstre (for eksempel personorienterte 

samtaler med familier). 

 økt fokus på å utvikle og designe intervensjonsprogram for støtte til nyfødte og 

foreldreforberedende tiltak (for eksempel tilknytning og samspill), samt å utforske 

forandringsprosesser relatert til personorientert helsearbeid 

 økt fokus på små barns behov (for eksempel amning og ernæring) 

 økt fokus på risiko hos utsatte barn og familier (for eksempel avdekking av vold og overgrep 

mot kvinner, barn og ungdom) 

 økt fokus på kvalitet og sikkerhet på systemnivå innen helsetjenesteforskning (samhandling, 

lederskap og kommunikasjon, teamarbeid og ansvar innen personorientert helsearbeid)  

 økt fokus på implementering, kvalitet og praksisforbedring med spesielt fokus på 

jordmorfaglige forskningsbaserte metoder/prosedyrer 

 økt fokus på seksuell helse (for eksempel helsesøstre og jordmødres forskrivningsrett av 

prevensjonsmidler 

 økt fokus på utsatte barn og familiers helse 

 økt fokus på mor/barn helse til flyktninger og asylmottagere  

 økt fokus på å definere og beskrive innholdet i personorientert helsearbeid (for eksempel 

pasientens integritet, samhandling mellom ulike pleie- og behandlingsinstanser)  

 økt fokus på pasientens rolle og delaktighet i pasientsikkerhet innen personorientert 

helsearbeid 

 økt fokus på pasientsikkerhetskultur, sikkerhetsledelse og teamarbeid innen personorientert 

helsearbeid 

 økt fokus på bruk av simulering i utvikling av profesjonskompetanse  

 økt fokus metoder som sikrer pasientsikkerhet og personorientert helsearbeid, spesielt knyttet 

til obstetrisk kontekst og helsestasjonsvirksomhet. 

 

Prioriterte aktiviteter:  

 produsere forskning av høy kvalitet og som kan bidra til forbedring av helse- og 

omsorgstjenesten  

 fortsatt engasjement og involvering i utvikling av forskningsbaserte utdanningsprogram, samt 

evaluering av kliniske studier 

 kunnskapsutvikling i forskning og forskningsmetoder 

 utvikle nye prosjekt / søknader om eksterne forskningsmidler  

 samarbeide med andre forskere for å utvikle nye forskningsprosjekt 

 skape og støtte forskningsaktivitet på tvers av disipliner 
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 utvikle former for forskningstilknytning og en vitenskapelige holdning innen ulike  

utdanningsprogram på fakultetet og instituttet, der pasientsikkerhet får et særlig fokus  

 tiltrekke oss lokale og internasjonale forskere samt master- og dr. gradsstudenter   

 sørge for at senteret har et stimulerende miljø for ansatte og studenter. 

 kontinuerlige seminarier og forskermøter. 

 

Fakultet for helse og sosialvitenskap og tilhørende institutter preges av fellesskap, engasjement, 

delaktighet og en tydelig ledelse som har en positiv påvirkning for forskningsaktiviteten i 

forskningssenteret. Senter for kvinne-, familie- og barns helse har som ambisjon å drive 

tverrvitenskapelig forskning av høy kvalitet for å besvare aktuelle spørsmål knyttet til 

kunnskapsutvikling og implementering av forskningsresultater. Dette for å bidra til forbedringer i 

helsevesenet som ytterste konsekvens dreier seg om sikker pleie og behandling.  

 

Vi viser også til senterets nettside 

 

Interessenter 
Senteret har et omfattende samarbeid med flere aktører. De regionale samarbeidspartnerne, nasjonale, 

nordiske, europeiske og internasjonale er beskrevet på s.4.  

 

Organisering og ansvar 
Senter for kvinne-, familie- og barns helse er organisert ved institutt for sykepleie- og helsevitenskap, 

som en del av Fakultet for Helse- og sosialvitenskap.  Senteret ledes av seniorforskere (professor og 

forskningsleder Elisabeth Severinsson og dosent Anne Lyberg). Rapportering skjer kontinuerlig til 

instituttleder og dekan. Det arbeides med å etablere et fagråd for senteret med interne og eksterne 

medlemmer. Forskningssamarbeid utvikler seg gjennom å skape felles plattformer og møteplasser for 

forskning.  Cirka 50 forskningsseminar og forskningaktiviteter slik som workshop, konferenser, 

utvikling av forskningsplaner og eksterne søknader har blitt gjennomført. Relevante forskergrupper 

både innen høgskolen og eksternt involveres. 

 

I løpet av de siste årene har flere ansatte uppnått toppkompetanse (dosent 2) og førstekompetanse 

(førsteamanuensis 6, førstelektor 4). I tillegg er flere søknader om opprykk under vurdering av 

sakkyndig utvalg og flere fagpersoner tilknyttet senteret arbeider målrettet mot 

kompetanseopprykk.  

 

Tentativ handlingsplan 
Senter for kvinne-, familie- og barns helse har en handlingsplan for perioden 2017-2021 (vedlegg: D) 

Planen har som overordnet mål å forbedre helsen til norske familier gjennom forskning og 

forskerskolering, profesjonsutdanning, samarbeid med og utvikling av praksisfeltet. 

Senteret er en internasjonal aktør som fremmer vitenskapelig arbeid på området: Pasientsikkerhet 

innen reproduktiv helse. 

Senterets forskningsaktiviteter kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming til sentrale områder for 

implementering og utvikling av kvalitet i helse- og omsorgstjenester. Pågående forskning er forankret i 

seks tematiske områder (s.6). Forskningen innen helsesøsters arbeidsområde er i oppstartfasen og det 

er per idag få publikasjoner knyttet til kunnskapsfeltet. Handlingsplanen (vedlegg D) omfatter 13 mål 

som er operasjonalisert og beskrevet med hjelp av tiltak og målbare handlinger. 

 

Tentativt budsjett og planer for ekstern finansiering 
Tentative budsjett har en totalramme på 42 miljoner. Budsjettet baserar seg på flere større eksterne 

søknader til NFR, HORIZON 2020, og Regionale forskningsfond. 

 

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/helse-og-velferd/kvinne-familie-og-barns-helse/
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Tabell  1 Tentativt budsjett og planer for ekstern finansiering* 

Forskningsaktivitet 2018 2019 2020 2021 SUM 

1.Forsknings/doktorgradsprosjekt: 

Kvinners og pårørendes erfaringer 

med uønskede hendelser i 

forbindelse med graviditet, fødsel 

og barseltid 

2343 

1039 

1039 

2343 

1039 

1039 

2349 

 

1039 

 

2343 

 

 

 

9378 

2078 

3117 

2.Forsknings/doktorgradsprosjekt: 

Implementering, kvalitet og 

praksisforbedring med spesielt 

fokus på faglige forskningsbaserte 

metoder/ prosedyrer. 

 

854 

 

1039 

 

3172 

 

1039 

3283 

 

1039 

3292  

1830** 

10601** 

1830 

3117 

3. Doktorgradsprosjekter (2) 

KD/HSN (2018) 

 

1039 

1039 

1039 

1039 

1039 

1039 

 3117 

3117 

4. Felles forskningsaktiviteter: 

Pasientsikkerhetskultur, 

sikkerhetsledelse, teamarbeid, 

kommunikasjon innen 

personorientert helsearbeid. 

Nettverksaktiviteter, publisering, 

utvikling av nye 

forskningsprosjekt 

100*** 

30 

1039 

NSF  

NSF 

ASAP 

Cancer Care 

100 

30 

1039 

500 

100 

500 

100 

30 

1039 

100 

30 

1039 

400 

120 

4156 

500 

100 

500 

SUM 9561 12079 10957 8634 42131 

* Vises i hele tusen kroner. NFR- satser for 2018. **Total SUM NFR 12431, søkt 2022=1830. ***Fast 

årsbudsjett Senteret. HSN Publ.fond Open Access prel. 30). 

 

Forklaring av budsjettpostene: 

1.Forskningsaktiviteter er et antall prosjekter: Development of a Nurse toolbox to fight antimicrobial 

resistance (Projectleader: Jörn Klein). Doktorgradsprojekt: Person-centred Safe Care-Development, 

implementation and evaluation of the WHO patient safety model in obstetric care (Projectleader: 

Elisabeth Severinsson). Postdoc/ Research Project: Disturbed Maternal Affection and Mother-Child 

Interaction. (Projectleader: Idun Røseth, Bente Dahl) (USN). In cooperation with Malmö University 

and Southern University of Southern Denmark. 

2.Doktorgradsprosjekt: ‘Water Immersion-A non-medical intervention for labor and birth’ søkt NFR 

2017, SUM=12431 (Projectleader: Mirjam Lukasse). Doktorgradsprosjekt: Shared Decision-making- 

Implementation and evaluation through clinical supervision from a patient safety perspective. In 

cooperation with Stavanger University Hospital & Norwegian Regional Health Authorities. 

(Projectleader/Supervisors: Kristine Rørtveit and Elisabeth Severinsson). 

3.Doktorgradsprosjekt: Patient Safey and its Relationship to Women’s Reproductive Health in 

Obstetric care- Impact on newborn resuscitation simulation training in midwifery education (KD) 

(Projectleader/Supervisor Bente Dahl).  Doktorgradsprosjekt: Pre-admission early labour care: An 

electronic educational intervention to improve early labour care and women’s pre-admission early 

labour experience: A mixed method design. (Projectleader/Supervisors Mirjam Lukasse, Bente Dahl & 

Eva Sommerseth) (KD). 

4. Planlagt å søke midler (oktober 2017) fra NSF i pilotprosjekt ’En til en omsorg- jordemor 

(Prosjektleder Eva Sommerseth & Bente Dahl). 
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Vedlegg: 
Vedlegg A: Publikasjoner rettet Pasientsikkerhet innen reproduktiv helse; Ulike perspektiver på 

pasientsikkerhet; Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og Forskning i ulike kontext innen helsefag 

(2008-2017) 

Vedlegg B: Et utvalg av aktuelle og nylig avsluttete FoUI-prosjekter.  

Vedlegg C: Ekternfinansierte prosjekter og inntekter 

Vedlegg D: Tentativ handlingsplan. 

Vedlegg E. Mandat for Sentre for kvinne-, familie- og barns helse. 

 



1(12) 
 Sentre for kvinne-, familie- og barns helse publikasjoner  
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Blegen N. E., Hummelvoll J. K. & Severinsson E. (2010) Mothers with mental health problems- A literature 
review. Nursing & Health Sciences 12, 4, 519-528. 
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practice. Journal of Advanced Nursing 65, 9, 1882-1890. 
 
Rørtveit K, Vevatne K. & Severinsson E. (2009) Balancing between mental vulnerability and strength in 
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317-325. 
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5. Fagfellevurderte bidrag i vitenskapelige antologier/ Text Books and Monographs: 
Severinsson E. (2013) Berättelser från handledning – röster om vanmakt. Gleerup Publisher, Stockholm. 
[Narratives from supervision- voices of powerlessness]. Eds: Erna Lassenius & Elisabeth Severinsson 
’Hermeneutik i vårdpraxis- det nära, det flyktiga, det dolda’ (prel.) ISBN: 978-91-40-68173-7. pp.179-187. 
[Hermeneutics in Caring Praxis - That which is close, transient and concealed] 

 
Lassenius E. & Severinsson E. (2013) Introduction. Eds: Erna Lassenius & Elisabeth Severinsson 
’Hermeneutik i vårdpraxis- det nära, det flyktiga, det dolda’. ISBN: 978-91-40-68173-7. Gleerup Publisher, 
Stockholm. pp 13-23. [Hermeneutics in Caring Praxis - That which is close, transient and concealed] 
 
Berggren I. & Severinsson E. (2011) The state of the science and practice of clinical supervision in Europe. 
Book Chapter in Routledge Handbook of Clinical Supervision. Fundamental International Themes. pp. 327-
337. 
 
Holm Wiebe A-K., Johansson I., Lindquist I. & Severinsson E. (2011) Nurses’ experiences of core 
phenomena in the supervisor training programme. Book Chapter in Routledge Handbook of Clinical 
Supervision. Fundamental International Themes. pp. 241-249. 

 
Andvig E. (2010) Å forske på eller forske sammen med mennesker som hører til sårbare grupper – gjør det 
en forskjell? I red. Andvig, Lyberg & Hummelvoll, Etiske utfordringer i praksisnær forskning. ISBN: 978-
82-05-39997-6. Gyldendal akademisk.   
 
Andvig E. (2010) Når forskningsmakten utfordres. I red. Andvig, Lyberg & Hummelvoll, Etiske 
utfordringer i praksisnær forskning. ISBN: 978-82-05-39997-6. Gyldendal akademisk.   
 
Blegen N. E. (2010) “Hvorfor klarer du ikke å se meg” Et essay om etiske utfordringer I et 
forskningsintervju. I red. Andvig, Lyberg & Hummelvoll, Etiske utfordringer i praksisnær forskning. ISBN: 
978-82-05-39997-6. Gyldendal akademisk.   
 
Lyberg A. (2010) Forskerrollen satt på prøve: Forskningsetiske erfaringer med kvalitativ intervjuing av 
personer med langvarig psykisk lidelse. I red. Andvig, Lyberg & Hummelvoll, Etiske utfordringer i 
praksisnær forskning. ISBN: 978-82-05-39997-6. Gyldendal akademisk.   
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6. Forskningsrapporter og evalueringer 
Høye, S., Kvigne K., Åström S., Severinsson E. & Öster I. (2014) Young immigrant women and intensive 
care nurses’ experiences in Norwegian hospitals- A discourse analysis. Nordic Intercultural Communication 
Conference. (26-28 November), University of Iceland, Reykjavik. 
 
Severinsson E. (2013) Knowledge sharing-Utilizing the results of the Chronic Disease Management of 
depressed elderly persons project. 24.10.2013, Oslo. 
 
Severinsson E. (2013) Capacity building (workshop). Aalborg University hospital, Danmark (November 
2013). 
 
Severinsson E. (2013) Nursing Research in the Nordic Countries. Network for Nurse Researchers in Nordic 
University Hospitals, Bergen (May 2013). 
 
Blegen N. E., Severinsson E. & Hummelvoll J.K. (2012) Experiences of motherhood when suffering from 
mental health problems- A hermeneutic study. Conference: Dignity in Caring Science, Nordic College of 
Caring, 14th -16th of March, Oslo.  

 
Rørtveit K, Åström S. & Severinsson E. (2010) Mothers with eating difficulties – findings from a qualitative 
study and implications for clinical practice. The Nordic Conference of Mental Health Nursing, September 8-
10, 2010 Helsinki, Finland. (Oral presentation) 

  
Hoye S. & Severinsson E. (2010) Professional and cultural conflicts for intensive care nurses. Conf. 
Intercultural meetings within institutional borders, Oslo University College, 25-27.11. 

 
 
5.Utvalgte konferensepresentasjoner/Some selected examples of International Conference Proceedings  
Eik, L.T., Lyberg A., Kraver I. & Wittek L. (2014). This poor little girl really worries me- on professional 
judgement in relation to vulnerable children. EARLY- SIG : Learning and Professional  Development 
Conference: Transformation in Knowledge and Professional Learning. (27-29 August) Oslo University.  

 
Lyberg A. (2014) Fear of childbirth: Mothers’ experiences of team-midwifery care- a follow up study. Cost 
Action ISO907. Optimising Childbirth Across Europe. An interdisciplinary maternity care conference. (9-10 
April) Vrije Universiteit Brussel, Belgium. 

 
Severinsson E. (2013) Knowledge sharing-Utilizing the results of the Chronic Disease Management of 
depressed elderly persons project. 24.10.2013, Oslo. 

 
Lyberg A. (2013) Experiences of depressive ill health and family support. Knowledge sharing- Utilizing the 
results of the Chronic Disease Management of depressed elderly persons project. (24-25 October) Oslo.  

 
Severinsson E. (2013) Capacity building (workshop). Aalborg University hospital (November 2013), 
Danmark. 

 
Severinsson E. (2013) Nursing Research in the Nordic Countries. Network for Nurse Researchers in Nordic 
University Hospitals, Bergen (May 2013). 
 
Blegen N. E., Severinsson E. & Hummelvoll J.K. (2012) Experiences of motherhood when suffering from 
mental health problems- A hermeneutic study. Conference: Dignity in Caring Science, Nordic College of 
Caring, 14th -16th of March, Oslo.  
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Vedlegg B: Et utvalg av aktuelle og nylig avsluttete FOUI-prosjekter (2008-2017) 

PASIENTSIKKERHET INNEN REPRODUKTIVE HELSE 

• Patient Safety Culture in Healthcare.  This study is a part of a larger project Department of 
Midwifery and Women’s Health, Division of Health Sciences & Nursing Graduate School of 
Medicine, The University of Tokyo ( 2016-ongoing). 
 

• Life and Loss. This study is in collaboration with Institute of Clinical Research, University of 
Southern Denmark. A mixed-method design including a cohort based on a web-survey and 
qualitative interviews of parents’ experiences of losing a child (2017-ongoing). 
 

• Opting for Safety and Uncertainty Breeds for Fear of Childbirth and Early Motherhood- A 
Meta-study of Qualitative Research. The aim of this study is to to conduct a meta-study of the 
evidence of the links between qualitative empirical studies of patient safety and fear of 
childbirth (2016- ongoing).  

 
• Utilization of the WHO’s Safe Childbirth Collaboration - Improving the Health of Mothers 

and Neonates 
This study is a part of a larger project of Safe Childbirth together with doctoral student and 
senior researcher in Sweden and University of Tokyo (2015-ongoing). 
 
 

• Fear of childbirth. In collaboration with Department of Midwifery and Women’s Health, 
Division of Health Sciences & Nursing Graduate School of Medicine, The University of 
Tokyo. 2009-ongoing. 
 

• Comparative research of Japanese and Norwegian mothers’ perception of postnatal 
depression, risk-factors and prevalence. Department of Midwifery and Women’s Health, 
Division of Health Sciences & Nursing Graduate School of Medicine, The University of 
Tokyo. Bidragande finansiering NFR (2006-2010) bilateral research.  
 

 
• Childbearing and Postnatal Women’s Mental Health – An international multidisciplinary 

comparative study exploring the risk factors, emotional support needs and coping strategies of 
families as a means of preventing mental disorders. Overall goal and research strategies: The 
overall goal is to improve the understanding of the mental health of childbearing women. Four 
research strategies and types of investigations have been employed. International collaboration 
with Japan (2008 partly ongoing) 
 

• Evidence of linkages between Patient Safety and Person-Centred Care in maternity and 
obstetric context. The aim is to evaluate the current status of patient safety and person-centred 
care. This is a part of a larger study exploring aspects of patient safety (2015-ongoing). 
 

• Disturbed maternal affection. To review qualitative studies about the experiences of women 
who are unable to exhibit maternal affection after birth (2016- ongoing). 
 

• Shared decision-making. In collaboration with doctoral student and Stavanger University 
Hospital, Stavanger (2016-ongoing). 
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• Patient role in patient safety. This theoretical study focus on patients’ rights, involvement and 
collaboration in care (2014-ongoing).  
 

• The relationship between postpartum depression, breastfeeding, DHA and seafood 
consumption (International collaboration with Japan. Two senior researchers (Japan) and one 
doctoral student in Tokyo. Bidragene finansieringskilde: NFR (2007-2011 partly ongoing) 
 

PASIENTSIKKERHET OG FORBEDRINGSARBEID - IMPLEMENTERING I 
UTDANNING OG PRAKSIS 

• Developing resilience in nursing students. This study is related to quality and safety in 
professional practice (2016- ongoing). 
 

• Reflection as a skill. This study is related to quality and safety in professional practice (2015-
ongoing). 
 

• Key characteristics of implementation research . This study evaluates effectiveness and 
implementation of patient safety (2013-ongoing). 
 
 

NYLIG AVSLUTTETE FOUI-PROSJEKTER PASIENTSIKKERHET OG 
REPRODUKTIVE HELSE OG ANDRE KONTEXT 

• Childbirth Cultures, Concerns and Consequences: Creating a dynamic EU framework for 
optimal maternity care. Action ISO907 Individuals, Societies, Cultures and Health. 2010-
2014.Workgroup: Impact on migrant women. This project is a part of the European 
Cooperation in Science and Technology (COST) Action within the Individuals, Societies, 
Cultures and Health (ISCH) 7th Framework Programme. ISCH supports the development of 
knowledge and insights on the part of citizens, as well as democratic debate and decision-
making in the public, private and voluntary spheres. Interdisciplinary topics linking social 
science/humanities perspectives with the natural, medical and engineering sciences are 
particularly welcomed in this Domain, provided that the social science/humanities aspect is 
predominant (www.cost.eu/isch). More specifically, it is a part of the COST Action 
IS0907, Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a Dynamic EU 
Framework for Optimal Maternity Care. This collaboration provides us with a unique 
opportunity to link with a wide network of researchers interested in similar issues and with 
common concerns. The primary objective of this project is to strengthen the scientific 
understanding of migrant women, with particular reference to prematurity, low birth weight 
and maternity care systems. The secondary objectives are 1) to describe and analyse the 
impact of varying maternity care systems on the clinical, psychological and socio-cultural 
wellbeing of migrant women in Europe and 2) to describe and analyse the impact of these 
maternity care systems with particular reference to prematurity and low birth weight. The 
theoretical framework of the study is based on salutogenic theory (Antonovsky), which is both 
an alternative and complementary to, pathogenic thinking. The theory focuses on people’s 
ability to see the world positively and is directed to some extent by their ‘sense of coherence’. 
This interdisciplinary research is divided into two parts.  
  

• Fear of childbirth.  
School of Nursing & Rehabilitation Sciences, Department of Nursing, International University 
of Health and Welfare, Odawara, Japan (2009). 
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• Making pregnancy safer- young mothers 
In collaboration with University West, Trollhättan, Sweden (2009). 
 

• Mikrobiologisk risikoanalyse av helse- og velferdsteknologi i kommunale sykehjem. I 
samarbete med HiOA, Larvik og Nötteröy kommune (2017-ongoing). 

 
• NORM  Sammen likning av metoder for prövetakning og deteksjon av resistente bakterier fra 

velferdsteknologiske hjelpemidler i sykehjem. I samarbete med HioA. 
 

 
NYLIG AVSLUTTETE FOUI-PROSJEKTER PASIENTSIKKERHET OG 
REPRODUKTIVE HELSE ANDRE KONTEXT 

• Evaluation of university students’ views on clinical nursing supervision. The aim of this study 
is twofold: 1) to describe the translation process of The Manchester Clinical Supervision Scale 
international instrument into Norwegian and Swedish to test the translated instrument; and 2) 
to illuminate and evaluate the effects of clinical supervision during the nursing students’ 
undergraduate education (2005-ongoing). Department of Nursing, Division of Health and 
Caring Sciences, Göteborg, Sweden (Educational supervision and clinical supervision) (2002--
2015).  
 

• Care of the Elderly Person at risk of Depression Living in the Community 
The principal goal is to investigate (i.e. identify, describe and evaluate) elderly persons at risk 
of depression living in the community by promoting, preventing and supporting. An additional 
objective is to illuminate the barriers that must be eliminated in order to link 
clinical/community and system strategies. This project comprises three parts and three specific 
goals have been formulated: 1) To identify the elderly person’s view of his/her health 
problems (Part 1); 2) To describe the elderly person’s critical situation and signs of depression 
(Part II); 3) To evaluate the intervention focusing on the emotional and social support needs of 
elderly depressed persons and their family members (Part III). This project was funded by The 
Norwegian Region Foundation, Oslofjordfondet  (2011).  

• Chronic Disease Management – Implementation and coordination of health care systems for 
depressed elderly people 
The primary objective of this project is to examine whether the implementation of the Chronic 
Care Model (CCM) for depressed elderly persons in the community can positively improve 
their mental state. This project comprises three parts (i.e. description, intervention and 
evaluation) and three specific objectives were formulated: 1) To identify depressed elderly 
persons’ and their family members’ subjective experiences of the health care system. 2) To 
implement the CCM model in interdisciplinary teams in the health care system. 3) To evaluate 
the quality of care provided in relation to the determinants inherent in the CCM. This project 
was funded by The Norwegian Research Council, 4.7 milj.NKR (2010-2014). 
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Vedlegg C  Eksternsfinansierte prosjekter og inntekter* 

Contributor Amount 
(NOK) 
 

Principal Investigator 
(PI) 

Collaborators 

The Research Council of Norway 
Chronic Care Model 

4700 
 

Elisabeth Severinsson HSN Research team in 
Mental health 

Oslofjordfondet 
Care of the Elderly of risk of 
depression 

100 Elisabeth Severinsson  

EU COST 
Childbirth 

3691 Elisabeth Severinsson HSN Together with 26 
countries in EU, 
Research team in 
Midwifery 

Japan Society for the Promotion of 
Science 
Patient Safety Culture in Education 
& Practice 

65 Elisabeth Severinsson HSN, The University 
of Tokyo  
Research team in 
Midwifery 

The Research Council of Norway 
The relationship between PPD, 
Breastfeeding, DHA & Seafood 
consumption 
 

150 Elisabeth Severinsson The University of 
Tokyo 
Research team in 
Midwifery 

The Research Council of Norway 
Knowledge sharing 

150 Elisabeth Severinsson The research team in 
Mental health  

The University West 
Doctoral project Patient safety  

2078** Elisabeth Severinsson HSN, HV 
Research team in 
Patient safety 

Stavanger University Hospital/ 
Helse Vest 
Doctoral project Patient safety 
 

1039** Kristine Rörtveit (PI) 
Elisabeth Severinsson 
 

HSN, SUS 
Research team in 
Patient safety 

Regional forskningsfond 
Mikrobiologisk risiko-analyse av 
helse- og velferdsteknologi I 
kommunale sykehjem 

600 Jörn Klein HSN, HIOA, Nötteröy 
kommune, Larvik 
kommune 

HORIZON 2020 
European innolabs digital healthcare 
hackathon 

70 Jörn Klein HSN, HIOA 

NORM: Sammenlikning av metoder 
for prövetakning og deteksjon av 
resistente bakterier 

50 Jörn Klein HSN, HIOA 

University College of Southeast 
Norway 

800 Fast årsbudjett Sentre  

HSN Publ fond 100   
In Total 13593   
*Redovises i hele tusen kroner. **NFR satser. 
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Faculty of Health and Social Sciences, Department of Nursing and Health Sciences 

 
CENTRE FOR WOMEN’S, FAMILY & CHILD HEALTH 

 
Action plan for implementation of research-based strategies 2017-2021 

 
The principal goal of the Centre for Women’s, Family and Child Health at University College of Southeast Norway is to improve the health of Norwegian families through 
research and research training, professional education, societal collaboration and development of healthcare services. 

The Centre for Women’s, Family & Child Health at the University of Southeast Norway is an international research institution that promotes scholarly work in the area of  
 

Patient Safety and its relationship to Reproductive Health 
 
The Centre’s research activity is characterized by an interdisciplinary approach to key themes in the development of quality of care. 
The Centre’s current research is anchored in six thematic research areas:  
Women’s and family experiences of adverse events or near misses in relation to pregnancy, birth and postnatal care 
Implementation, quality and practice improvements with special focus on midwives’ evidence-based working methods/guidelines 
A simulation-enhanced educational programme for improving midwives and public health nurses professional practice  
Prevention related to families at risk 
Patient safety culture, leadership and teamwork and 
Patient related phenomenon such as fear of childbirth, postpartum depression, problems related to mother/child attachment and violence within the family.  
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Objective 1: To develop and support healthcare science research and competence on different levels, i.e. bachelor, master and doctoral programmes. 
Objective 2: To produce quality research to improve practice, services and systems  
Actions                              Performance measures                            Achievements  2017- 2021    

Perform high quality 
research that provides 
significant benefits for 
mothers, babies, families 
 

Develop research proposals in line with 
priorities identified at national and 
international level 
 
Publish national and 
international articles, Attachment: A 

Current research  
• Links between Patient Safety and Fear of childbirth - A meta-study of qualitative 

health research (AL, MH, BD, MM, ES) 
• An exploration of women’s expectations and experiences of safe maternity care (MR, 

IB, ES) 
• Foreign educated nurses’ experiences and the influence on patient safety (BV, AL, 

EMS) 
• How can unsafe action be reduced in maternity care? (MR, ES, IB) 
• Evidence of linkages between patient safety and person-centred care in maternal and 

obstetric context (ES, MH, MR, ALH, BH, IB) 
• Patient Safety Culture in Education and Practice (MH, ES) 
• Implemented nurse-led interventions- a systematic literature review (KR, BSH,  KL, 

IJ, ES) 
• Person-centred safe care - Development, implementation and evaluation of the WHO 

patient safety model in obstetric care (Doctoral project) (MR, IB, ES) 
• An exploration of maternal women’s experiences of safe care during childbirth (MR, 

IB, ES) 
• The use and misuse of mobile phones in the maternity ward- a threat to patient safety 

(BD, Å-C, S, ES) 
• Lost in a Nameless Chaos-Women’s experiences of postpartum depression. A meta-

ethnographic study (BD, MH & ES) 
• Midwives’ experiences of caring for pregnant women admitted to Ebola centres in 

Sierra Leone (EE & BD) 
• Maternal affection problems after birth (IR, BD, RB, Eva S, AL) 
• Aetiological relationships between factors associated with postnatal traumatic 

symptoms  among Japanese primiparas and multiparas: A longitudinal study (MT, 
MH, MM, MS, TO, ES) 

• A quality improvement study using the WHO healthcare implementation framework 
for evaluating adverse events and near misses in obstetric care (MR, ES, IB). 
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Objective 5: To supervise the work of students on different educational levels with special focus on quality of care. The supervision will be provided to practitioners, 
particularly postgraduate midwives students and clinical nurses, thus contributing to the education of professionals and enhancing research training, with the aim of improving 
practice. 
Objective 8: To promote and evaluate evidence-based practice and development initiatives to improve the health of women, families and children.  
Objective 12: To strengthen practice-oriented research and development 
 
Actions Performance measures Achievements 2017- 2021 

Continue to be involved in the development of 
educational programmes and face to face teaching 

Participate in teaching and academic supervision at 
bachelor, master and doctoral levels 

Graduate students 
 

Academic knowledge development 
Faculty expertise and responsibilities 

Research supervision and role of the 
supervisor/supervisee 
Interdisciplinary teamwork across faculties and within 
faculties 
 

Workshop and seminars to enhance the quality of 
academic writing, critical questions, monitoring and 
quality criteria for educational programmes. 
Teaching strategies and learning outcomes promoting 
evidence-based practice in undergraduate nursing 
education-a literature review (M-EH,TF, AN & ES) 

Evaluation of clinical education Evaluate clinical competence at bachelor, advanced and 
master levels 

Clinical supervision and non-technical professional 
development skills in the context of patient safety - the 
views of nurse specialist students (AJ, ER, AL, ES). 
Reflection as a skill- a way to grow and learn during 
clinical supervision in order to maintain patient safety 
(ER, AJ, ES, AL) 
The evidence of the phenomenon resilience among 
nursing students in the context of a patient safety 
culture (KE, AL, ES). 

Objective 3: To extend and bring together different fields of research. 
Objective 4: To collaborate with education providers in order to improve professional development. 
Objective 7: To develop practice by the transfer of scientific results to the healthcare services and improved communication between research and education as well as 
between practitioners and consumers.  
Objective 9: To communicate results to policy makers and disseminate information about healthcare science research to the community.  
Objective 10: To promote regional, national and international collaboration. 
Objective 11: To expand effective partnerships and networks at local, national and international levels.   
Objective 13: To dissemination of new evidence-based knowledge to municipalities and education systems as well as strengthening professional development. 
 
Actions Performance measures Achievements 2017- 2021 

Develop new projects and prepare  
and submit grant applications 

Submit at least one grant application each year Several project submitted for grants 
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Collaborating with researchers to develop new 
research projects and build on existing strengths 

Workshop and research seminar Utilising the results of the Patient Safety project 

Foster and support cross-disciplinary research 
activities 

Patient safety in the context of the WHO EU collaboration, international network and research 
collaboration 

 
 
 
Objective 6: To develop strategies for the recruitment of master, pre and postdoctoral students. 
Actions Performance measures Achievements 2017- 2021 

Attracting local and international researchers and 
higher degree students as well as supporting 
scholarship applications  

Arranging at least six research seminars at Campus 
Vestfold in order to initiate research projects and 
support methodological development 

Visits by international researchers 
 

Ensuring that the Centre has a stimulating 
environment for staff and students 

Providing higher degree students with support and 
mentoring to ensure that they remain on track for timely 
completion 

Support for academic writing of international 
publications and doctoral theses. 

(Abbreviations: BV=Berit Viken; AL=Anne Lyberg; EMS= Eva, Merethe Solum; MT=Mizuki Takegata; MH=Megumi Haruna; ES=Elisabeth Severinsson; EE=E. Erland; 
MH= M. Hermansen. KR=Kristine Rörtveit; BH=Britt S Hansen; IJ=Inge Joa; KL=Kirsten Lode; ALH=Anne Lise Holm; LSB= Lise S. Beyene; MR=Maria Rönnerhag; 
IB=Ingela Berggren; MH=May-Elin T. Horntvedt; AN=Anita Nordstein; TF=Torbjörg Fermann; EvaS= Eva Sommerseth; BD=Bente Dahl; ER=Eva Rösnes; AJ=Anne Lind 
Jölstad; KA=Kirsten Eika Amsrud).  
 
 
Completed research projects:  
Childbirth Cultures, Concerns, and Consequences: Creating a Dynamic EU Framework for Optimal Maternity Care funded by the European Union (2010-2014, COST 
Action No. ISO907). 
Violence against women in the childbearing period. Women’s and men’s experiences. Doctoral thesis: Kristin Håland, 2014. University of Gothenburg. 
Chronic Disease Management - Implementation and Coordination of Healthcare Systems for Depressed Elderly Persons funded by the Research Council of Norway (Grant 
No. 204238/V50) from 2010 to 2014. Projectleader: Prof. E. Severinsson. 
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Mandat for Senteret kvinne-, familie- og barns helse 
På et overgripende nivå skal senteret bidra til kunnskapsgenerering gjennom forskning og 
undervisning for å besvare – samfunnsutfordringer relatert til pasientsikkerhet og reproduktiv 
helse * 

Delmål*: 

• utvikle et aktivt fagmiljø med faglige møteplasser, samt legge til rette for faglig oppfølgning og 
kompetanseutvikling på høyere akademisk nivå 

• stimulere til samhandling ved å initiere og utvikle forskningsprosjekt, samt søke ekstern 
finansiering  

• utvikle kvalitetfremmende og målrettet innovasjonsvirksamhet med regional anknytning 
• utvikle kunnskap om pasientsikkerhet innen reproduktive helse, ulike perspektiver på 

pasientsikkerhet, forbedringarbeid og implementeringsforskning i ulike kontekster 
• bidra til kvalitet i helse-og omsorgstjenesten gjennom innovasjon og implementering av 

forskningsresultater  
• rekruttere master-, pre- og postdoktorstudenter og legge til rette for faglig ansattes 

kompetanseutvikling gjennom vitenskapelig veiledning og publisering av forskningsresultat 
• kommunisere forskningsresultater til beslutningstakere og formidle informasjon om 

pasientsikkerhet innen reproduktive helse 
• evaluere forskningsaktiviteter og kritisk analysere forholdet mellom pasientsikkerhet og 

samfunnsverdier  som påvirker reproduktiv helse  
• fremme regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk. 

 

*For detaljert informasjon om senterets formål henvises til søknaden s.5. 



Til viserektor Pål Augestad 

Saken i korte trekk 

Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (HS) har hatt en god og omstendelig 

prosess knyttet til re-akkrediteringen av Senter for kvinne, - familie- og barns 

helse. En samlet ledergruppe ved fakultetet står bak fremsendelse av denne re-

akkrediteringssøknad.  

 

Saksopplysninger 

Senter for kvinne, - familie- og barns helse ble formelt etablert ved Høgskolen i 

Vestfold i 2011 (Styresak 2011/53). Senteret ble opprettet for å støtte opp om 

master i jordmorfag, som den gang var instituttets eneste masterprogram, og 

Norges første, og lenge eneste, mastergrad innenfor jordmorfag. Målet til 

senteret var klart formulert: en skulle bli nasjonalt ledende innenfor forskning i 

forhold til kvinne, familie- og barns helse innen 2015. 

 

Senter for kvinne-, familie- og barns helse skal være organisert på fakultetsnivå 

og forskningsleder rapporterer direkte til dekan. Denne organiseringen bør bidra 

til at kollegaer fra andre fakulteter og eksterne samarbeidspartnere kan delta på 

ulik FoUI-aktivitet.  Senteret skal bidra til å videreutvikle og berike Institutt for 

sykepleie- og helsevitenskaps utdanninger spesielt med forskningsbasert 

kunnskap, samt ph.d.- utdanning og helse - og omsorgstjenesten generelt, 

gjennom systematiske utviklings – og forskningsprosjekter. Senteret har 

pasientsikkerhet innen reproduktiv helse som strategisk forskningsområde. Dette 

satsningsområdet ivaretar sårbare pasientgrupper i en regional, nasjonal og 

global kontekst og skal sikre forbedrings – og pasientsikkerhetsarbeid i tråd med 

nasjonale og internasjonale føringer og tilsyn.  

Forskningsaktiviteten kjennetegnes ved et tett tverrfaglig samarbeid med 

arbeidslivet.  De ansatte ved senteret er pådrivere for profesjonsrettet og 

praksisnær forskning innenfor sentrets kjerneområder. Videre tilbys studenter å 

delta i sentrets arbeid og prosjekter. 

Senter for kvinne, - familie- og barns helse har i dag en mulighet for en nasjonal 

posisjon. 

 

Som det fremgår av søknaden har senteret en omfattende forskningsaktivitet 

med publikasjoner både i nasjonale og internasjonale tidsskrift. En har også ved 

senteret jobbet strategisk med å opparbeide regionale, nasjonale og 

internasjonale forskningsnettverk som muliggjør spredning og videre 

implementering av forskningsresultater og sikring av senteres 

erfaringskunnskap. 

 



Vurdering 
Senter for kvinne, - familie- og barns helse særegenhet og strategiske posisjon 

ligger i dets person- og profesjonsorienterte forskning rettet mot 

pasientsikkerhet og reproduktiv helse. Forskningsområdet er spesielt viktig for 

jordmor- og helsesøsters arbeidsområder, yrkesgrupper som vil ha en viktig rolle 

i fremtidens helse- og omsorgstjenester, både innen spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Sentret har i gjennom dette mange grenseflater til andre 

profesjoner og fagområder både ved HSN og andre eksterne aktører. Senterets 

satsning på aktiv forskning innen kvinne, - familie- og barns helse generelt og 

pasientsikkerhet innen reproduktiv helse spesielt, imøtekommer mange av de 

sentrale utfordringer og behov i dagens velferdsstat, og vi bør ta en nasjonal 

posisjon her.  Senteret arbeider i tett og tverrfaglig samhandling med 

arbeidslivet og er en viktig brobygger mellom aktører på feltet. 

Senter for kvinne, - familie- og barns helse er en sentral satsning ved HS. En 

satsning som skjer i tett samarbeid med andre fakulteter ved HSN og i et 

regionalt og nasjonalt, internasjonalt perspektiv. 

 

Drammen 23.november 2017 

 

Dekan Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
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Søknad om re-akkreditering av Senter for psykisk helse og rus 

 

Saken i korte trekk 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker om re-akkreditering av Senter for psykisk helse og rus. 

Formålet med senteret er å være et foretrukket regionalt og nasjonalt forskningssenter innen psykisk 

helse og rus, med særlig fokus på 1) recovery, 2) dialogisk og samarbeidsbasert tjenesteutvikling, og 3) 

praksisnær, samarbeidsbasert forskning. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner søknaden om re-akkreditering av Senter for psykisk helse og rus som 

forskningssenter ved HSN. 

2. Det skal etableres en egen budsjettenhet for senteret f.o.m. 1.1.2018 som tilfredsstiller de 

budsjett- og regnskapsmessige prinsipper som rektor har anbefalt i saksfremlegget. 

3. Senteret skal evalueres i forhold til sine mål våren 2021. 

 

Saksopplysninger 

Styret har i sak 18/15 vedtatt at følgende prinsipper skal legges til grunn for etablering av forskningssentra 

ved HSN: 

• Etablering av sentra må knyttes til et definert formål. 

• Etablering av sentra vedtas av høgskolens styre. 

• Et fakultet/institutt kan alene eller i samarbeid med andre fakulteter/institutter, bruke temporære 

senterdannelse som middel til å oppnå et definert mål knyttet til et forskningsområde. 

• Sentrene organiserer faglig virksomhet. Personalressursene skal organiseres i instituttene. I særlige 

tilfeller kan sentrene organisere personalressurser, for eksempel når det gjelder nasjonale sentre av 

varig karakter. 

• Enhetene som deltar i senteret skal bidra til at senteret oppfyller sine mål og profileres som faglig 

satsing. 

• Et senter bør ha en faglig ledelse som rapporterer til leder ved fakultetet/instituttet. 

• Et senter kan ha et fagråd med interne og eksterne medlemmer. 

• Sentra kan ikke være ansvarlig for utdanningsprogrammer. 

• Det forutsettes at forskningsaktivitetene i hovedsak baseres på ekstern finansiering. 

• Det utarbeides mandat for senteret. 

 

Styret har allerede godkjent 3 søknader om etablering av senter ved HSN, henholdsvis Senter for 

 Dokumentdato: 20.11.2017  

Saksbehandler: Mette Kammen 

Saksnummer: 17/09240-2  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

14.12.2017 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 

     



 

www.usn.no Vår referanse, 17/09240-2 Vår dato: 20.11.2017 

___ 

Side 2 av 3 
 

 

beredskap og integrert krisehåndtering (styremøte 11.02.2016), Senter for barnehageforskning, -utvikling 

og –innovasjon (SEBUTI) (styremøte 14.12.16) og Vitensenteret helse og teknologi (styremøte 

27.10.2017). 

 

I tillegg til Vitensenteret helse og teknologi, som ble godkjent i forrige styremøte, har Fakultet for helse- 

og sosialvitenskap sendt inn søknader om etablering av følgende tre sentra ved HSN: 

• Senter for psykisk helse og rus (som denne styresaken omhandler) 

• Senter for kvinne-, familie- og barns helse 

• Senter for sosialt entreprenørskap og samhandlende sosial innovasjon (SESAM) 

 

I denne saken behandles søknad om re-akkreditering av Senter for psykisk helse og rus. 

 

Fra før har Fakultet for helse- og sosialvitenskap følgende nasjonale sentre: 

- Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, tildelt nasjonal status av Kunnskapsdepartementet 

- Senter for omsorgsforskning Sør i samarbeid med UiA, tildelt av Helse- og omsorgsdepartementet etter 

søknad 

 

Om Senter for psykisk helse og rus 

Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ble formelt etablert 5. september 2010 ved Høgskolen i Buskerud, 

og ble videreført i Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det overordnede formålet med SFPR er å være et 

foretrukket regionalt og nasjonalt forskningssenter innen psykisk helse og rus, med særlig fokus på 1) 

recovery, 2) dialogisk og samarbeidsbasert tjenesteutvikling, og 3) praksisnær, samarbeidsbasert 

forskning. SFPR har også som ambisjon å være et internasjonalt anerkjent forskningssenter innenfor de 

samme områdene. 

 

SFPR er organisert under og rapporterer til dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS). Senteret 

ledes av professor Bengt Karlsson og senteret har knyttet til seg en kjernegruppe med medarbeidere fra 

ulike disipliner og profesjoner på til sammen 30 personer. Mange av dem kommer fra faggruppen psykisk 

helse og rus, som har sin forankring i Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og som har medarbeidere 

både ved Campus Porsgrunn, Vestfold og Drammen. Det samarbeides på tvers av faggruppene ved 

instituttet, på tvers av institutter ved HS, og på tvers av fakulteter (bl.a. med Institutt for friluftsliv, idrett 

og kroppsøving ved HIU). Senteret har også jobbet målrettet med rekruttering og oppfølging av phd-

kandidater. 

 

I perioden 2010-2017 er det totalt produsert 948 vitenskapelige publikasjoner fra medarbeidere tilknyttet 

senteret. I tillegg kommer senterets egen publikasjonsserie med 27 vitenskapelige publikasjoner. Senteret 

driver forskningsformidling i mange kanaler, og har bl.a. en egen blogg på nettsiden Forskning.no om 

psykisk helse og rus. I vedlegg 5 i søknaden gis det en oversikt over «interessenter og samarbeids-

partnere». Oversikten viser at senteret har et bredt eksternt nettverk innenfor akademia, forvaltning og 

frivillige organisasjoner. 

 

Senter for psykisk helse og rus har hentet inn ca. 41 millioner i eksterne inntekter siden etableringen i 

2010. Målsettingen for perioden 2018-2022 er å jobbe systematisk med å skaffe ekstern finansiering 

(minimum 4 mill. pr år) sammen med samarbeidspartnere. Senteret har så langt ikke vært en egen 

budsjettenhet ved HSN ut fra begrunnelsen at prinsippet om at faglige medarbeidere, inkl. stipendiater, 

skal være ansatt ved instituttene og dels at FOUI-virksomheten er matrisestrukturert. 

 

Vurdering 

Senter for psykisk helse og rus har et definert formål og organiserer faglig virksomhet. Senteret er godt 

forankret i Fakultet for helse- og sosialvitenskap gjennom faglig ledelse som rapporterer til dekan og 

gjennom samarbeid og samhandling internt ved fakultetet. Søknaden redegjør godt for bredden i 

samarbeidet på tvers av fagmiljøer og for forskningskompetansen i kjernegruppen tilknyttet senteret. 
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Søknaden gir en utfyllende redegjørelse for samfunnsutfordringene som senteret adresserer og de 

prioriterte forskningsområdene. Ut fra senterets egen vurdering av sin nasjonale og også internasjonalt 

anerkjente posisjon innen forskningsområdet, anbefaler jeg at senteret søker å bli tildelt en nasjonal 

status som senter for psykisk helse og rus. 

 

Senteret har en ambisjon om å hente inn minimum 4 millioner årlig i eksterne inntekter. Etter min 

vurdering er dette for lave ambisjoner. Jeg anbefaler at senteret øker sin målsetting om eksterne 

inntekter og at det opprettes en egen budsjettenhet for senteret som løpende kan dokumentere hvor 

mye eksterne inntekter medarbeidere tilknyttet senteret henter inn. Dette betyr at alle inntekter og 

kostnader som Senter for psykisk helse og rus har ansvar for, sammenstilles med budsjettet for bidrags- 

og oppdragsprosjekter. Dette for å følge opp forutsetningene om at forskningsaktivitetene ved senteret i 

hovedsak baseres på ekstern finansiering. Det skal også i senterets regnskap fremkomme bidrag fra 

ekstern finansiering til faglig ledelse, administrasjon og infrastruktur (dekningsbidrag til senteres indirekte 

kostnader). 

 

Søknaden viser til at de har hatt en betydelig produksjon av vitenskapelige publikasjoner siden 2010 

(totalt 948). Det opplyses ikke om hvilke nivå disse publikasjonene er på, og heller ikke forfatter og tema. 

Jeg vil anbefale at senteret lager en publikasjonsoversikt som viser publikasjoner per år, forfatter(e) og 

nivå på publisering. Dette kan være en del av grunnlaget for en evaluering av senteret. 

 

Jeg vil anbefale at styret godkjenner søknaden fra Senter for psykisk helse og rus om re-akkreditering som 

senter ved HSN under de forutsetninger som står i vedtaket. 

  

   

Vedlegg:  
1. Søknad om re-akkreditering av Senter for psykisk helse og rus 

2. Erklæring fra dekan Heidi Kapstad 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



Høgskolen i Sørøst-Norge  
Fakultet for helse- og sosialvitenskap  

Dekan  
 Høgskolen i Sørøst-Norge  

  

Innledning 
Fakultetet for Helse- og sosialvitenskap (HS) fremmer med dette forslag om en re-
akkreditering av Senter for psykisk helse og rus (SFPR) i den nye organisasjonsstrukturen ved 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). SFPR ble formelt etablert 5. september 2010 etter initiativ 
fra daværende rektor og nåværende dekan Heidi Kapstad. Fagmiljøet har systematisk utviklet 
sine forskningsområder og støttet fakultets satsning innen kompetanseutvikling for 
fagpersoner, nettverksbygging og internasjonalisering siden 1998. Senteret ble videreført i 
HBV. Søknaden er en søknad om re-akkreditering av SFPR. Senteret har som mål å styrke, 
videreutvikle og samordne forskning, innovasjon og formidling knyttet til psykisk helse og 
rus internt i HSN, i de framtidige helse-, sosial- og velferdstjenestene regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. SFPR vil bidra til forskningsbasert undervisning ved at senterets forsknings-
prosjekter og resultater benyttes i de ulike utdanningsnivåene ved HSN, og ved at studenter 
inviteres til å delta i forskningsprosjekter (Vedlegg 1. Mandat for SFPR).  
 
Menneskers psykiske helse og bruk av rus representerer en stort global, internasjonal og 
nasjonal utfordring med omfattende økonomiske og menneskelige konsekvenser. Både FN, 
WHO, EU og Regjeringen påpeker nødvendigheten av flere og utvidede 
forskningsperspektiver om tiltak som kan bedre situasjonen innen psykisk helse og rus både 
på person- og populasjonsnivå. SFPR vil bidra med forskning og innovasjon av betydning for 
globale og nasjonale forhold knyttet til psykisk helse og rus. Senteret har i dag en sentral 
regional og nasjonal posisjon innen demokratisering av forskning gjennom anerkjennelse av 
brukeres erfaringer og posisjon og en betydelig vitenskapelig produksjon på høyt 
internasjonalt nivå (Vedlegg 2. Vitenskapelige publikasjoner fra SFPR), en stor 
prosjektportefølje (Vedlegg 3. Forskningsportefølje for SFPR) og har siden starten innhentet 
ca. 41,1 millioner kroner i ekstern finansiering (Vedlegg 4. Ekstern finansiering ved SFPR).  
  
SFPR vektlegger å systematisere og anvende brukeres erfaringsbaserte kunnskap i 
forskningsprosessen. Både erfaringsbasert kunnskap om å leve med psykisk helse- og 
rusutfordringer og erfaringer med ulike tjenester. SFPR inkluderer ulike brukergrupper, 
pårørende, fagpersoner, frivillige og ledere i hele forskningsprosessen. Slik støtter senteret 
opp om under forskningspolitiske intensjoner om demokratisering og innovasjon innen 
forskning og formidling, samt åpner opp for ulike målgruppers tilgang til akademia og 
forskningsbasert kunnskap.  
 
 
Søknaden er utformet med grunnlag i kriteriene for dannelse av forskningssentra vedtatt av 
HSN-Fellesstyret den 18.12.2015 (sak 18/15). Senter for psykisk helse og rus legger til grunn 
de prinsipper som er vedtatt i nevnte styresak for sin vår søknad om re-akkreditering. 
 

  



Bakgrunn 

Nasjonale psykisk helse- og rusreformer har de senere tiår bidratt til viktige og grunnleggende 
endringer i helse-, sosial- og velferdstjenestene. Sentralt er en tydeligere brukerrolle inkludert 
full rett til deltakelse i alle beslutningsprosesser, samarbeidsorienterte og medbestemmende 
fagpersoner og velferdstilbud som skal dekke de behov brukere innen målgruppen har. Det er 
områder som fortsatt skaper utfordringer og som er lite innovative og endringsorienterte. 
Psykisk helse- og rustjenestene oppleves av mange som fragmenterte og lite tilgjengelige. De 
organiseres gjennom forvaltningsstrukturer som begrenser mulighet til fleksibilitet, 
medbestemmelse og personorientering. Tjenestene representerer videre en individualisering 
som ikke tar opp i seg strukturelle forhold, marginalisering og levekår. FN har nylig beskrevet 
sentrale utfordringer for feltet: 1) Den biomedisinske modell er for dominant og mangler 
evidens, 2) Det er skjevhet i maktforhold og manglende fokus på brukeres rettigheter og 
valgmuligheter, 3) Det trengs økt fokus på og arbeid med brukeres og marginaliserte gruppers 
levekår og sosiale forhold og 4) Bedret psykisk helse krever tiltak på populasjonsnivå knyttet 
til sosiale determinanter. Dette er forskningsområder som SFPR systematisk har løftet frem 
fra 2010 gjennom: 1) En human og samfunnsvitenskapelig innretning, 2) Anerkjennelse og 
vektlegging av personers erfaringer, 3) Livsløpsperspektiver, 4) Hjelpekonteksten som 
samarbeidsarena, 5) Et vidt evidensbegrep og 6) Metodologi og forskningsmetoder som er 
reflekterte, sensitive og tilpasset fenomenene som studeres.  
 
SFPR har oppnådd en sentral regional og nasjonal og også en internasjonalt anerkjent posisjon 
innen sine forskningsområder. Dette gjelder både innen bruker- og pårørendemiljøer, 
profesjonsmiljøer og i akademia. Senteret har systematisk utviklet ulike fora for og i 
samarbeid med de nevnte miljøer gjennom å etablere Nasjonalt nettverk for akutte ambulante 
team, Nasjonal forskerskole for psykisk helse og rus, ulike fagseminarer, fagdager og work 
shops, skriveverksteder, ph.d.-kurs, videreutdanninger og internasjonale kurs og seminarer. 
Basert i de skisserte samfunnsutfordringer er den posisjon og portefølje SFPR har etablert, 
sentral å videreutvikle og spisse. Hovedmål er å styrke HSNs muligheter som en sentral 
bidragsyter innen forskning, innovasjon og utdanning for å kunne løse de nevnte 
problemstillinger. Det ligger store potensialer i å styrke SFPR sitt arbeid gjennom 
forpliktende samarbeid på tvers av HSNs fagmiljøer og fakulteter, mellom fagpersoner med 
spisskompetanse innen ulike vitenskapsområder, fra helsevitenskap, samfunnsvitenskap og 
humaniora. 
 
Senter for psykisk helse og rus - profil 
 
Senteret ble etablert under navnet Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR). 
IFPR ble opprettet ut fra et behov for å samordne et betydelig antall hendelser fra 
interessenter som helseforetak, kommunale, frivillige og private aktører om bistand og 
samarbeid om forskning og tjenesteutvikling. Instituttet skiftet navn til senter (SFPR) etter 
fusjonen med Høgskolen i Vestfold og har siden hatt dette navnet også i HSN. Siden 
etableringen i 2010 har medarbeidere ved fakultet som arbeider med psykisk helse og rus, 
vært tilknyttet senteret gjennom sin FoUI-virksomhet. Parallelt med utvikling og innovasjon 
innen ulike utdanninger er det utviklet en rekke forskningsprosjekter og gjennomført ulike 
ph.d.- og post doc.-prosjekter. Det har vært arbeidet systematisk med å utvikle den 
akademiske og vitenskapelige kompetansen for medarbeidere ved SFPR gjennom formell 
kvalifisering, publisering og deltakelse i og ledelse av forskningsprosjekter. Det er etablert 
forskergrupper relatert til senterets prioriterte forskningsområder innen psykisk helse- og 
rusfeltet: 



 Recovery og fellesskap: 
 Recovery er forskningsbasert kunnskap om personers erfaringer med å leve med 

psykiske helse- og rusutfordringer, og hvordan samarbeide med fagpersoner og andre 
for å få til et meningsfullt liv med eller uten ulike livsutfordringer. Strukturelle 
faktorers betydning for problemforståelse og tjenesteutvikling er sentrale innen 
recovery. Sosiale fellesskap og fellesskapsløsninger har en viktig plass. SFPR er 
ledende regionalt og nasjonalt innen recoveryforskning. Vi samarbeider med flere 
verdensledende forskningsmiljøer ved Yale University, University of Nottingham, 
University of Brighton. Stockholms Universitet og Roskilde Universitet. 

 Dialogisk og samarbeidsbasert tjenesteutvikling: 
 Samarbeid innen psykisk helse- og rusarbeid skjer i to dimensjoner. Den ene 

dimensjonen handler som samhandling mellom tjenestenes fagpersoner, brukere og 
pårørende. Den andre dimensjonen handler om samhandling mellom ulike 
tjenestenivåer og brukere og pårørende. De to formene for samhandling må sees i 
sammenheng for å sikre best mulige tjenester og best mulig sosial situasjon for 
brukerne og nettverket. Aktiv deltakelse for personen og de pårørende i diskusjoner, 
planlegging og avgjørelser er nødvendig både for å kunne sikre begge dimensjonen av 
samhandling. Medarbeidere ved SFPR har publisert to internasjonale artikler basert i 
«A model of collaborative practice in community mental health care” i h.h.v. 2014 og 
2015. Internasjonalt samarbeides det med Universitetet i Jyväskylä, Roskilde 
Universitet og Aalborg Universitet. 

 Praksisnær og samarbeidsbasert forskning: 
 Demokratisering av forskning, tilgjengelighet til akademia for ulike målgrupper og en 

bred formidlingsform er sentral i senterets arbeider. Vi arbeider for at høgskolen skal 
gjenkjennes som en åpen, interessert og foretrukket samarbeidspartner innen 
forskning. SFPR utvikler forskningsprosjektene sammen med praksisfeltet, ut fra de 
behov som beskrives som presserende å få ny og mer kunnskap om. Praksisfeltet 
forstås som studenter, brukere, pårørende, fagpersoner, ledere, frivillige, studenter og 
kollegaer. Senteret har betydelig erfaring med brukerinvolvert samarbeidsbasert 
forskning gjennom de siste 10 årene og har utviklet en egen videreutdanning innen 
området på 15 studiepoeng. SFPR er ledende regionalt og nasjonalt innen praksisnær 
og samarbeidsbasert forskning og samarbeider med flere verdensledende 
internasjonale forskningsmiljøer som Yale University, University of Nottingham, 
University of Brighton, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet.  

Senteret vil systematisk støtte opp under til HSN’s ambisjoner om å bidra til forskningsbasert 
arbeidslivs- og samfunnsutvikling innen psykisk helse- og rusfeltet. SFPR vil i sin virksomhet 
prioritere og anvende, profesjonsrettet og praksisnær forsknings- og utviklingsarbeid. Vi vil 
videreutvikle arbeidet med å inneha en posisjon som en regional, nasjonal og internasjonal 
synlig, modig og innovativ aktør innen vårt feltet. Senteret har utviklet en tydelig profil hvor 
all forsking, utvikling- og innovasjon foregår i samarbeid brukere, pårørende, fagpersoner, 
frivillige medarbeidere og ledere i psykisk helse- og rustjenestene. Bachelor-, master- og 
pd.d.-studenter er blitt trukket inn i ulike deler av senterets aktiviteter gjennom 
prosjektutvikling, delstudier og undervisningsvirksomhet. Senteret vil videreutvikle 
samarbeidet med studenter, fakultetskolleger og interfakultært og eksterne aktører. Det er en 
uttrykt ambisjon å bidra til en akademisering av feltet gjennom å støtte utdanning på bachelor-
, master- og doktorgradsnivå. SFPR skal videreutvikle sine nasjonale og internasjonale 
nettverk knyttet forskningssamarbeid, sampublisering, utvikling av utdanninger og felles 
hospitering for å nå de nevnte ambisjoner.  



I HSN foregår utdanning og FoUI innen psykisk helse- og rusfeltet ved fire av de åtte 
campusene. De ulike sektorene som arbeider med psykisk helse og rus er i rivende utvikling 
hva gjelder politikkutforming, utdanninger, forskning og praksissamarbeid. En fremtredende 
utvikling i den senere tiden har vært en oppmerksomhet rettet mot psykisk helse og rus som 
en likeverdig del av folkehelsearbeidet, fokus på inklusjon, tilhørighet og deltakelse, recovery 
som mestrings- og bedringsprosesser, «brukerens helse- og omsorgstjenester», styrket 
kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i tjenestene samt å fremme god psykisk helse hos 
barn og unges («Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-
2022»). Det er vel begrunnet i dette dokumentet, og andre offentlige publikasjoner og 
politiske vedtak, at forskning, utviklingsarbeid og innovasjon er høyt etterspurt innen psykisk 
helse- og rusfeltet. Det fremholdes et stort behov for å utvikle samarbeidsbaserte 
arbeidsformer med brukere, pårørende, praksisfelter, myndigheter og frivillige (Regjeringens 
strategiplan for god psykisk helse 2017-2022). Regjeringens strategiske prioriteringer innen 
psykisk helse- og rusfeltet samsvarer vel med senterets særlige forskningsområder og 
forskningskompetanse. I vedlegg 3 er det en oversikt over den forskningsportefølje som 
senteret har utviklet siden september 2010 og frem til september 2017.  

Styrking av samarbeid intern ved HSN 
Både i den tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark 
(HiT) har utdanning, forskning og utviklingssamarbeid med praksisfeltet og myndigheter 
innen psykisk helse- og rusfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt lange tradisjoner. Gjennom 
etableringen av HSN ble alle medarbeider som arbeider med psykisk helse og rus ved 
Campus Porsgrunn, Vestfold og Drammen samlet i faggruppen for psykisk helse og rus. 
Denne organiseringen gjør at faggruppen er tverrfaglig og tverrvitenskapelig sammensatt ved 
alle de tre campusene. Sammen med faggruppen i helsefremmende arbeid og faggruppen i 
sosialfag utgjør de Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV) i det nye Fakultet for 
helse- og sosialvitenskap (HS). Etter kort tid har samarbeidet og samhandlingen mellom de 
tre faggruppene resultert i felles publikasjonsarbeider, søknader om forskningsmidler, EU-
søknad, undervisning på tvers i alle tre utdanningsnivåer ved HS samt etablering av 
tverrfaglige og tverrvitenskapelige fag- og forskningsgrupper. IHSV har også et nært 
samarbeid med Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH) særlig knyttet til 
videreutdanninger, master i klinisk helsearbeid, fordypning i psykisk helsearbeid, Ph.d. i 
personorientert helsearbeid samt et nytt 3-årig forskningsprosjekt finansiert fra NFR knyttet 
til Recovery med mennesker som opplever samtidige psykisk helse- og rusutfordringer. Det er 
også et pågående samarbeid med Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (IFIK) ved 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU). Samarbeidet er knyttet til en 
stipendiat som arbeider med sammenhenger mellom psykisk helse, spiseforstyrrelser og 
friluftsliv. En forskningssøknad basert på eksterne midler er under utvikling. Et vitenskapelig 
bokprosjekt om velferdsstatens transformasjoner er også i god utvikling. SFPR ser store 
muligheter for å utvikle ph.d kurs på tvers av institutter og fakulteter. Det har allerede vært 
diskusjoner om et ph.d kurs knyttet til tematikken recovery og friluftsliv. 
 
SFPRs bidrag i forhold til visjon og strategi for HSN 

Senterets virksomhet vil være forankret i visjon og strategi for HSN. Et overordnet formål er å 
bidra til å konkretisere og realisere HSN sine overordnede mål slik de er nedfelt i Strategi 
2017-2021. Senterets portefølje viser til et omfattende regionalt og nasjonalt nettverk som 
styrker høgskolens fag- og samfunnsutvikling. SFPR vil støtte institutter og fakulteter i å 
stimulere til nysgjerrige, modige og dyktige studenter ved vektlegging av dannelse, kritisk 
refleksjon, praksissamarbeid og sosial aktørvirksomhet. SFPR vil bidra til innovativ forskning 
og forskerutdanning gjennom videreutvikling av våre tre forskningsområder. Vi har bygget 



opp vårt nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til de samme områdene. Vi vil fortsette 
denne strategien. (Se vedlegg 5. SFPR sine interessenter og samarbeidspartnere). I det 
europeiske samarbeidet har vi benyttet Erasmus Inter-Institutional Agreement. SFPR 
opprettholder denne strategi og er i ferd med etablering av nye Erasmusavtaler i Danmark og 
Sverige. Det internasjonale nettverk vil også utvides gjennom vårt interne HSN samarbeid. 
Forpliktende internasjonale samarbeidsavtaler vil bidra innen 1) Recoveryforskning med 
særlig fokus på recovery som en sosial prosess der levekår, rettigheter og valgmuligheter er 
sentrale, 2) Metodeutvikling innen brukerinvolvert og samarbeidsbasert forskning og 3) 
Utvikling og integrering av dialogiske og samarbeidende praksiser i psykisk helse- og 
rustjenestene.  
 
 
 
Andre FoUI-miljøer innen psykisk helse- og rusområdet 

Forskningsmiljøer innen psykisk helse og rus er primært knyttet til høgskoler, universiteter og 
forskningssentre. Det er få, om noen, nasjonale miljøer som har de samme fokuserte 
forskningsområder som SFPR. Senteret oppfattes av nasjonale myndighets-, bruker-, fag- og 
forskningsmiljøer som å være det sentrale kompetansemiljøet innen recoveryforskning, 
praksisnær, brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning samt dialogiske og 
samarbeidsorientert tjenesteutvikling. Ved at senterets forskningsområder er relatert til 
sentrale nasjonale dokumenter har vi fått oppdrag knyttet til forskningsbaserte 
kunnskapssammenstillinger og FoUI-prosjekter innen området. Vi får henvendelser ukentlig 
knyttet til formidling og samarbeid om tjenesteutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Det er konkurranse om forskningsmidler. Vi har god erfaring med å samarbeide med våre 
konkurrenter for sammen å kunne styrke og demokratisere forskningen, samt arbeidet for et 
bredt kunnskapsgrunnlag til brukergruppenes beste. Vi har sampublisert flere vitenskapelige 
artikler med våre kollegaer ved UiA, NTNU og HVl. Vi har i fellesskap arrangert tre 
doktorgradskurs med kollegaer ved UiA, ett skal gjennomføres i november -17 i samarbeid 
med RUC i Danmark og NTNU, og ett i desember -17 i samarbeid med NTNU.   

Forskningsmiljøer som arbeider innenfor beslektede områder innen psykisk helse og rus er 
Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, 
Høgskolen på Vestlandet og Høgskolen Innlandet. Det er ingen av disse miljøer som har 
samme spisskompetanse innen de tre fokuserte forskningsområder til SFPR.  

FoUI- kompetanse og utvikling 

Institutt for helse-, sosial og velferdsfag (IHSV) har ca. 95 tilsatte i undervisnings- og 
forskerstillinger. Innenfor hele instituttet er det 12 professorer, 2 dosenter, 18 
førsteamanuenser og 10 førstelektorer. I dag er det 8 (4 i 100%, 3 i 20% og 1 i 10%), 1 dosent 
og 5 førsteamanuenser som er tilknyttet SFPR gjennom ulike forskningsprosjekter. I tillegg 
kommer 8 stipendiater og 6 lektorer og 4 forskningsmedarbeidere tilknyttet faggruppen for 
psykisk helse og rus. Det er 6 personer med dobbelkompetanse som er rekruttert ut fra 
erfaringer som bruker- og/eller pårørende innen psykisk helse- og/eller rus, og som har en 
relevant bachelor- og/eller masterutdanning. Helhetlig har faggruppen en bred og omfattende 
klinisk erfaring og praksiskjennskap, og består bl.a. av sykepleiere, sosionomer, psykologer, 
ergoterapeut, sosiologer, vernepleier, kjemiker, barnevernspedagog og pedagog. Ved Institutt 
for Sykepleie- og helsevitenskap ved HS er det 2 professorer, 2 førstelektorer og 2 
høgskolelektorer som også forsker på temaer rettet mot psykisk helse- og rusfeltet.   

I alle bachelor- og masterprogrammene samt videreutdanninger ved HS er det behov for en 
økt andel medarbeider med minimum førstekompetanse, samt å skape bedre muligheter for 



kvalifisering til akademisk toppkompetanse som dosent og professor. SFPR vil med sin 
kompetanse innen forskning, utvikling og utdanning støtte oppunder HSNs strategier for å 
skape gode muligheter og rammer for medarbeidere som allerede har den påkrevde 
akademiske formalkompetansen, eller som ønsker å oppnå denne. Dette vil gjøres gjennom 
en samordnet FoUI-virksomhet som bidrar til at flere medarbeidere vil kunne oppnå en 
kvalifisering på minst førstenivå. SFPR har utviklet systematiske arbeidsformer for dette 
siden 2004 og som fortsatt pågår.  

Senteret har arbeidet målrettet med å rekruttere uteksaminerte og talentfulle masterstudenter 
og forskningsmedarbeidere til å søke om stipendiatstillinger med både ekstern og intern 
finansiering. SFPR har støttet talentfulle kandidater i utvikling av ph.d.- og post.doc-
prosjekter med ekstern finansiering. I skrivende stund er det fire medarbeidere som har gjort 
dette og nå arbeider som førsteamanuensiser. Vi har tre kollegaer som er i ph.d.-løp gjennom 
samme systematiske rekruttering, samt to som nylig fikk finansiering. Senteret har fra sin 
begynnelse satset på rekruttering av fagpersoner med brukererfaring og akademisk grad. Det 
er seks kollegaer som har en slik dobbelkompetanse og alle har gjennomført videreutdanning 
i samarbeidsbasert forskning (15 studiepoeng). Tre er nå studenter ved mastergradsstudiet i 
klinisk helsearbeid og en er midtveis i sin ph.d.-grad i personsentrert helsearbeid. SFPR vil 
opprettholde og fortsette det systematiske utviklings- og rekrutteringsarbeid som støtte for 
HSNs overordnede målsettinger om internasjonal konkurransedyktig, tydelig til stede i 
regionen samt ha en profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant hovedprofil.  

Vitenskapelig publiseringer og formidling 

Siden oppstart av SFPR og frem til i dag har det vært og er det en meget positiv utvikling 
relatert til vitenskapelig publisering innen feltet psykisk helse og rus. Arbeidet startet i 2004 
og har hatt en markert økning både hva gjelder antallet vitenskapelige publikasjoner, 
publiseringsspråk på engelsk samt nivå på tidsskrifter. I Vedlegg 2.Vitenskapelige 
publikasjoner fra SFPR, presenteres det en oversikt over antallet vitenskapelige publikasjoner 
rettet mot psykisk helse og rus for medarbeidere som er professorer, dosenter og 
førsteamanuensiser knyttet til SFPR. I perioden 2010-2017 er det totale antallet pr.d.d. 948 
vitenskapelig publikasjoner fra disse medarbeiderne. 

I tillegg kommer senterets egen publikasjonsserie med 27 vitenskapelige publikasjoner. Flere 
av disse publikasjonene er sampublikasjoner med kollegaer som har deltatt i prosjekter, 
eksterne samarbeidspartene og medarbeider ved instituttet som ønsker erfaring med 
vitenskapelig publisering samt for egen og andres kompetanseoppbygging.  

Videre er medarbeidere ved senteret, instituttet og fakultetet meget synlige når det gjelder 
produksjon av faglitteratur som bidrag i lærebøker og deltakelse i det offentlige ordskiftet. Et 
eksempel er en fagfellebedømt SFPR-antologi skrevet av senteres medarbeidere som kommer 
på Fagbokforlaget januar 2018 samt bloggen Psykisk helse og rus tilknyttet Norges 
forskningsråd (http://forskning.no/profil/psykisk-helse-og-rus). Bloggen skrives og redigeres 
av våre kollegaer. SFPR er opptatt av formidling til ulike målgrupper og har skrevet 
populærvitenskapelige artikler og essays, kronikker, blogger og nettbaserte innlegg. 
SFPR har holdt flere skriveverksteder for interne kollegaer ved HS samt med eksterne 
kollegaer og samarbeidspartnere for å stimulere og styrke den vitenskapelige publiseringen. 
SFPR har arrangert og initiert en rekke fagdager og seminarer i forbindelse med de ulike 
FoUI-prosjektene, hvor forskningsformidling er sentralt. SFPR arrangerer det årlige 
«Skuddårsseminaret» som er åpent for alle. Videre har SFPR månedlige praksisnære 
dialogforum hvor forskere ved HSN og eksterne forskere inviteres til å legge fram sine 
arbeider for felles kritisk refleksjon og som hjelp, støtte og inspirasjon.  

http://forskning.no/profil/psykisk-helse-og-rus


Ekstern finansiering og samarbeidsnettverk 

Fra september 2010 og frem til 1. oktober 2017 har SFPR bidratt med totalt 41,1 mill kr. 
Midlene fra Norges forskningsråd utgjør 27,8 mill. De resterende 13,3 mill.kr. er midler fra 
eksterne samarbeidspartnere, fra kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, private 
aktører, frivillige organisasjoner og psykisk helse- og rustjenester innen 
spesialisthelsetjenesten (Se vedlegg 4. Ekstern finansiering ved Senter for psykisk helse og 
rus). Disse prosjektmidlene strekker seg økonomisk fra kr. 50.000- 2,3 mill. kr. Den siste 
bevilgningen vi fikk i april 2017 er til et NFR-prosjekt og beløper seg til kr. 10,2. mill. kr. 
over tre år. Det aller ferskeste ph.d.-prosjekt kom den 17. oktober 2017 og tilsvarer 2,3 mill. 
kr. finansiert gjennom Extrastiftelsen. Fra 2010 og frem til i dag forskningen knyttet til 
psykisk helse og rus ved HSN i all hovedsak vært eksternt finansiert. De to første kandidatene 
som har gjennomført ph.d.-studiet i personorientert helsearbeid, forsket innen psykisk helse- 
og rusfeltet. Begge stipendiatene var basert i 100% eksternt finansiering fra h.h.v. fra 
Akershus Universitetssykehus HF og Norges Forskningsråd. Siden 2008 og til d.d. har det i 
gjennomsnitt hvert minst en disputas av ekstern finansierte stipendiater innen psykisk helse 
og rus. Flere av ph.d.-kandidatene har gjennomført sitt masterstudie ved HS og slik blitt 
rekruttert til videre utdanning.   
 
Den eksterne finansiering har hittil blitt mottatt fra følgende institusjoner og SFPR ønsker å 
satse videre på å få prosjektfinansieringer fra disse institusjonene:  

• Norges forskningsråd 
• Extrastiftelsen 
• Fylkesmannsembete i Oslo og Akershus  
• Kunnskapsdepartementet   
• Barne- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet  
• Ulike helseforetak i RF Sør-Øst. 
• Kommuner og bydeler i de fylkene Oslo, Akershus, Buskerud og Telemark  
• Offentlige institusjoner NAV, Norsk kompetansesenter for psykisk helsearbeid 

kommunene (NAPHA), Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 
(E.no) 

• Ideelle organisasjoner som Den norske turistforening, Blå Kors, Kirkens Bymisjon. 
 
De overnevnte eksterne finansieringskilder ansees å holde seg relativt stabile i de kommende 
5 år. Det vil bli vurdert å søke finansiering av forsknings-, utviklings- eller 
innovasjonsprosjekter hos institusjoner som regionale forskingsfond (Oslofjordfondet), 
kommunenes sentralforbund (KS), og større private aktører innenfor psykisk helse- og 
rusfeltet som Aleris og Inctia. Det foreligger allerede skriftlige samarbeidsavtaler med begge 
de sistnevnte. I tillegg har vi utviklet tre samarbeid knyttet til sosial innovasjon og sosialt 
entreprenørskap med henholdsvis «Barnas Plattform» og «Ung Arena» - Mental Helse Norge. 
Sammen med «Fotballstiftelsen» og HSN/IHSV ved Lars Kobro, Hans A. Hauge, Marit Borg 
og Bengt Karlsson er det nylig søkt om kvalifiseringsmidler fra Oslofjordfondet til 
forskningsprosjektet «Sosial innovasjon med ball - recovery på banen. Gatelagsfotball som 
entreprenøriell rusomsorg».   
 
  



Visjon og mål for Senter for psykisk helse og rus 
Visjon for SFPR 
Senter for psykisk helse og rus (SFPR) bidrar til demokratisk og samfunnsnyttig forskning og 
samskaping for, og med, de personene det gjelder. SFPR er en ønsket og pålitelig 
samarbeidspartner og forskningen er internasjonalt konkurransedyktig.  
 
Mål for SFPR  
Det overordnete målet for SFPR er å være et foretrukket regionalt og nasjonalt 
forskningssenter innen psykisk helse og rus, med særlig fokus på recovery, dialogisk og 
samarbeidsbasert tjenesteutvikling og praksisnær, samarbeidsbasert forskning. SFPR skal 
være et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen de samme områdene. 
Forskning: SFPR vil videreutvikle sine strategier og ambisjoner om demokratisk forsking på 
høyt internasjonalt nivå, og samtidig ha regional nærhet og nasjonal relevans for praksisfelt, 
befolkning og utdanning.  
Samskaping og innovasjon: Bidra til tjenesteutvikling og innovasjon innen psykisk helse- og 
rusfeltet ved å inkludere brukere, pårørende, fagpersoner, ledere, innbyggere og kollegaer 
med i utviklings- og endringsprosesser. Bidra til lokalmiljøutvikling for å oppnå deltakende, 
inkluderende og tilgjengelige fellesskap. 
Samskaping og integrering: Bredt samarbeid med ulike aktører for å sikre forsknings-, 
utviklings- og innovasjonsbasert kunnskap innen psykisk helse og rus i profesjonsutdanning 
og profesjonsutvikling.   
 
Tentativ handlingsplan med delmål 2017 - 2022  

• Styrke tverrfaglig og tverrvitenskapelig forskningssamarbeid internt ved HSN 
gjennom utvikling av felles forskningsprosjekter og sampublisering. Forventet 
resultat: 2 vitenskapelige fagbøker i perioden, 5 vitenskapelige artikler og 3 
forskningssøknader 

• Styrke kompetanse hos SFPRs medarbeidere i nasjonale forskningssøknader og innen 
EU-søknader/Horizon 2020.  Forventet resultat: 2 nasjonale forskningssøknader pr år 
og 2 EU-søknader i perioden. Opprettholde og utvide aktiviteter knyttet til Erasmus 
Inter-Institutional agreement. 

• Styrke kompetansen hos SFPRs medarbeidere innen kjerneområdene: Systematisk 
veiledning fra professorer til førsteamanuensiser i deres post doc.-prosess. 

• Styrke kompetansen innen utdanningsforskning: Forventet resultat: 1 vitenskapelig 
artikkel pr år innen området og 2 forskningssøknader i perioden 

• Opprettholde den strategiske satsning innen rekruttering og gjennomføring av ph.d.: 
Forventet resultat: ferdigstille 1-2 ph.d.-grader pr år og minst 7 i perioden 

• Opprettholde den strategiske satsningen om samarbeid med praksisfeltet og 
internasjonalisering. Forventet resultat: a) 2-3 internasjonale gjesteopphold for 
internasjonale forskere pr. år, b) Fortsette med personlig å møte alle henvendelser fra 
praksisfelt om forskningssamarbeid, c) 10 praksisnære forskningsforum pr år, d) 
presentere på 8-10 internasjonale kongresser på år og 20-25 nasjonale.  

 Innhente minst 20 millioner kroner i eksterne midler i løpet av perioden.  

 
  



Interessenter og samarbeidspartnere 
SFPR har en rekke interessenter og omfattende samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Disse er beskrevet nærmere i Vedlegg 5. SFPR sine interessenter og 
samarbeidspartnere. 
 
Organisering og ansvar for Senter for psykisk helse og rus   
Senter for psykisk helse og rus er organisert under og rapporterer til dekan ved HS. Senteret 
ledes av professor Bengt Karlsson. SFPR består av en kjernegruppe med medarbeidere fra 
ulike disipliner og profesjoner på til sammen 30 personer. Som tidligere nevnt er disse 
fagpersonene organisert i tre forskningsgrupper: Recovery og fellesskap, Dialogisk og 
samarbeidsbasert tjenesteutvikling samt Praksisnær og samarbeidsbasert forskning. 
Faggruppens professorer Bengt Karlsson, Rob Bongaardt, Rolf Sundet og Marit Borg vil 
sammen med professorene II Mike Slade, Suzie Kim, Larry Davidson, Stian Biong og Ottar 
Ness bidra spesielt inn i SFPR. Siktemålet vil være, sammen med førsteamanuenser og de 
øvrige ansatte i faggruppe for psykisk helse og rus, å utvikle forskningsprosjekter og 
forskningssøknader som kan frembringe ekstern finansiering samt kompetansebygging til 
førstenivå.  
 
Vår organisering frem til i dag har gitt en tydelig ledelse og organisasjonsstruktur. Særlig 
gjelder det tydelige linjer i forhold til eget og samarbeidende institutter og faggrupper 
gjennom gode samhandlingsprosedyrer. Disse har sikret fleksibelt samarbeid og gjort at vi 
raskt har kunnet etablere forskergrupper til konkrete forskningsprosjekter som vi er en del av. 
Denne organisasjonsstruktur vil bli videreutviklet i samarbeid med dekan, instituttleder og 
faggruppeleder. Det vil være viktig med tydelige linjer i forhold til institutter og faggrupper 
samt gode samhandlingsprosedyrer også på merkantil side. Dette vil sikre fleksibelt og 
effektivt samarbeid.  
 
Senteret er åpent for alle deltagere med interesse for våre fagområder innen hele-, sosial- og 
velferdsfagene. Det gjelder internt fra alle fakulteter og profesjoner, og fra studenter, brukere, 
pårørende og ansatte i tjenester som utøver de nevnte fagområdene. Vi tilbyr å være et 
samlende forskningsmiljø for alle. Vi arrangerer månedlig «Dialogforum for praksisnær 
forskning» hvor personer fra alle de nevnte grupper en invitert til å delta.Vi har månedlige 
«Intellektuelt verksted» hvor vi legger frem artikler, arbeider vi selv arbeider med – eller 
andre arbeider med eller har ferdigstilt, til felles refleksjon og undring. Her er også alle 
hjertelig velkommen. Faggruppen møtes to dager månedlig til fagutviklings- og 
administrative forum. Dette vil bli opprettholdt. I tillegg vil aktiviteter som åpne 
fagseminarer, nettverksmøter og konferanser opprettholdes. 
  
Siden senteret ble opprettet har vi alltid møtt alle som har tatt kontakt med oss med sikte på å 
utvikle fag- og forskningsprosjekter, ønsker om å utvikle en ph.d.-søknad m.m. Det at vi alltid 
møter mennesker som kontakter oss ansikt til ansikt, har mange sider. Vi har fått ett godt 
rykte ved at vi møter mennesker når de tar kontakt og det er et forsøk på å praktisere det vi 
står for faglig. Dette har ledet oss til små og store og prosjekter – en praksis vi vil fortsette 
med også i de neste fem årene. Senteret har en god forankring mot offentlig, privat og frivillig 
sektor ved at alle prosjekter har eksterne samarbeidspartnere. Vi vil etablere et fagråd som vil 
bidra til målrettet og effektiv drift samt faglig og vitenskapelig utvikling. Vi ser for oss at 
dekan leder fagrådet. Det inviteres inn medlemmer som representerer psykisk helse- og 
rustjenester på ulike offentlige nivåer, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige og 



ideelle organisasjoner samt representanter fra andre forskningsmiljøer. Senteret bør 
gjennomgå en systematisk evaluering etter den nevnte femårs perioden.   
 
 
Tentativt budsjett og planer for ekstern finansiering  
Senter for psykisk helse og rus har en omfattende virksomhet, og har så langt ikke vært en 
egen budsjettenhet med eget budsjett. I praksis har senteret hatt, som de andre sentrene ved 
HS, en hybrid finansieringsmodell, hvor fakultetet ved dekan finansierer kjernevirksomheten. 
Forskning forøvrig finansieres av instituttene som deltar i senterets FoUI-aktiviteter samt 
eksterne finansieringskilder.  
 
Tentativt budsjett i perioden 2018-20221 Driftskostnader  Driftsinntekter 
Lønnskostnader     ca. kr. 3.500.000 
Prosjektfinansiering        ca.kr. 3.000.000 
Ph.d.-stipendiat finansiert av Extrastiftelsen     ca.kr. 1.400.000
  
Projektinntekter, særlig i form av ekstern finansiering av større FoU-prosjekter, vil variere fra 
år til år. Målet i perioden vil være et snitt på minimum 4 mill. pr. år i perioden 2018-22.  
Senter for psykisk helse og rus arbeider systematiske med planer for ekstern finansiering 
sammen med samarbeidspartnere for å utvikle prosjekter som kan få finansiering. Vår 
målsetting er å kunne sende minimum to store søknader per år. Målet er å innhente minimum 
20 mill. kroner i en 5 års periode. Dette bør være realistisk på bakgrunn av oppnådde 
resultater. Flere store prosjekter er nylig gjennomført og avsluttet. Senteret har p.t. flere 
følgeforsknings- og evalueringsoppdrag. To søknader om finansiering av større 
forskningsprosjekter prosjekter er sendt NFRs HELSEVEL-program, og en søknad til 
Oslofjordfondet. Dette er en søknad i samarbeid med SESAM ved vårt institutt. I tillegg søkes 
det om midler fra kommuner og Fylkesmannen i de forskjellige regionene og Horizon 2020 i 
samarbeid med Univerity of Nottigham (Se også vedlegg 6. Økonomisk modell for Senter for 
psykisk helse og rus). 
 
 
 
 
 
Vedlegg til søknaden: 
Vedlegg 1 Mandat for Senter for psykisk helse og rus. 
Vedlegg 2 Vitenskapelige publikasjoner fra Senter for psykisk helse og rus. 
Vedlegg 3 Forskningsportefølje ved Senter for psykisk helse og rus. 
Vedlegg 4 Ekstern finansiering ved Senter for psykisk helse og rus. 
Vedlegg 5 Senter for psykisk helse og rus sine interessenter og samarbeidspartnere. 
Vedlegg 6 Økonomisk modell for Senter for psykisk helse og rus. 
  
 
 
  

                                                      
1 Senterleder i 100% (Inkl.50% FoUI) og 3 Forskningsgruppeledere (Inkl.50% FoUI) 



Vedlegg 1. Mandat for Senter for psykisk helse og rus. 

HSN har en vedtatt ambisjon om å oppnå universitetsstatus i nær framtid. HSNs mål er å være 
et faglig kraftsenter i regionen og en tydelig forskningsaktør innenfor institusjonens sentrale 
profesjonsutdanninger. SFPR støtter gjennom sitt langsiktige systematiske forskningsarbeid 
oppunder dette. SFPR vil intensivere samarbeidet internt i institutt og fakultet og med 
relevante miljøer i HSN som helhet. Senterets prioriterte områder vil styrkes gjennom dette.   
 
SFPR sitt mandat er å arbeide systematisk med overnevnte formål og målsettinger ved å: 

 Sikre godt kvalifiserte medarbeider til å løse kjerneoppgavene 
 Sikre rekruttering av talentfulle ph.d- og post.doc-stipendiater 
 Sikre ekstern finansiering av forskningsprosjekter 
 Styrke kjerneområdene gjennom økt internt samarbeidet i HSN 
 Styrke det internasjonale samarbeidet med flere partnere 
 Styrke integrering for bachelor- og masterstudenter i forskningsprosjekter 
 Sikre integrering av forskningsresultater i utdanninger på ulike nivåer og stimulere 

studenters kritiske refleksjon og dannelse i utdanningsløpet  
 Årlig rapportering til fakultetsledelse 

 

 

  



Vedlegg 2. Vitenskapelige publikasjoner ved fra SFPR i tidsrommet 2010- d.d. 

Som tidligere omtalt har SFPR utviklet sin egen publikasjonsserie med egne ISBN-nummer. 

Alle publikasjonene er gjort basert i ulike FoUoI-prosjekter som er blitt gjennomført i 

perioden 2010 –d.d. Publikasjonsserien er tilgjengelig gjennom HSN’s hjemmeside og på 

linken til Brage/Bibsys under den følgende oversikten. Som det vil fremgå av årstallene ble 

den første publikasjonen i serien gjort i 2012. Dette skyldes at SFPR ble etabler sent i 2010 og 

at ideen om egen publikasjonsserie tok tid å realisere.  

 
Antallet publikasjoner i SFPR’s publikasjonsserie i 2012 var 7, i 2013 1, i 2014 5, 2015 4, 

2016 6 og så langt i 2017 4 stykker. Totalt er antallet gjennom disse fem årene 27 utgivelser i 

publikasjonsserien.   

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/191431 
 
Publikasjoner professorer, dosenter og førsteamanuenser.  

I det følgende gis en oversikt over antallet vitenskapelige publikasjoner som er registret i 

Bibsys pr.15.11.17. knyttet til de professorer, dosenter og førsteamanuenser som er tilknyttet 

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag og Institutt for sykepleie- og helsevitenskap som har 

forskningsaktivitet knyttet til SFPR: 

Professor Bengt Karlsson 129  

Professor Marit Borg 115 

Professor Rolf Sundet 42 

Professor Ottar Ness 134 

Professor Robert Bongaardt 47 

Professor Stian Biong 81 

Professor Larry Davidsson – 20% stilling - 113 

Professor Emirata Suzie Kim - 10 % stilling - 32 

Professor Mike Slade – 20 stilling f.o.m. 01.11.17. 164 

Dosent Ellen Andvik 44 

Førsteamanuensis Knut Tore Sælør 31 

Førsteamanuensis Trude Gøril Klevan 5 

Førsteamanuensis Vibeke Krane 6 

Førsteamanuensis Saphira Bjørnå 1. 

 

I alt 950 vitenskapelige publikasjoner fra de overnevnte kollegaer. 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/191431


Vedlegg 3. Forskningsportefølje ved Senter for psykisk helse og rus i perioden 2010 – 

d.d. 

Siden oppstarten av SFPR 3. september 2010 har eller er SFPR involvert i følgende 

forskningsprosjekter som forskere og konsulenter: 

1. Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid 2008-2011 – 

ved professorene Suzie Kim, Bengt Karlsson, Marit Borg og stipendiaten Hege Sjølie 

og Monika Gullslett -  Norges Forskningsråd. 

2. Evalueringsforskning knyttet til aktivitetstilbudet Steg for steg, Blå Kors Øst – v/ 

professor Marit Borg og professor Ottar Ness.  

3. Evalueringsforskning knyttet til utdanningstilbudet SEPREP, Ung – v/ professor Ottar 

Ness. 

4. Evalueringsforskning knyttet bruken av KOR-skjemaer i Familiehjelpa i Stange 

kommune – v/ professor Rolf Sundet og høgskolelektor Arne Johansen.  

5. Evalueringsforskning knyttet til aktivitetstilbudet Turresepten, Den Norske 

Turistforening – v/ professor Bengt Karlsson. 

6. Forskningsevaluering av Regionale Kompetansesentre for rus (KORUS), i samarbeid 

med Rambøll Management – v/professor Bengt Karlsson og professor Stian Biong.  

7. Forskningsevaluering av prosjektet Brobyggeren, Notodden DPS, Sykehuset 

Telemark, HF – v/ professorene Marit Borg og Bengt Karlsson. 

8. Evaluering av ”Forebyggende familieteam”– 2008 – 2011 - Forsøk med 

familieambulatoriet i Vestre Viken HF, Asker DPS – v/ professor Bengt Karlsson. 

9. Evaluering av ”Felles kurstilbud i empowerment og recovery for pasienter og 

behandlere” ved Sykehuset Telemark, HF, Psykiatrisk klinikk, seksjon for 

rehabilitering, rusprosjektet. v/ høgskolelektor Reidun Jonassen og professorene Marit 

Borg og Bengt Karlsson. 

10. Forskningsevaluering av MB-utdanningen, NAV Buskerud - v/ professor Marit Borg 

og professor Stian Biong.  

11. Utdanningssamarbeid; Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning (VIDSAM) med 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse – v/ professorene Marit 

Borg og Bengt Karlsson. 

12. Utviklingssamarbeid med Oslo kommune, Ila hybelhus – professor Stian Biong. 

13. Forskningsevaluering knyttet til utdanningstilbudet SEPREP Bergen - v professor 

Ottar Ness. 



14. Forskningsevaluering av Nyby'ns aktivitetskafè, Stiftelsen Kirkens Bymisjon 

Drammen - v/ professor Stian Biong og professor Ottar Ness. 

15. Forskningsevaluering av utdanning innen kognitiv miljøterapi anvendt i boliger med 

tjenester for mennesker med psykiske lidelser, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 

helsearbeid (NAPHA)- professor Ottar Ness.  

16. Forskningsevaluering av prosjektet ”God Start” for utsatt ungdom i Nøtterøy 

kommune. Finansiert av Husbanken – v/ Dosent Ellen Andvig 2011- 2013. 

17. Forskningsevaluering av prosjektet ”Ut i Arbeid” v/ Stiftelsen Kirkens Bymisjon i 

Drammen – v/ professor Bengt Karlsson og dosent Ellen Andvig, 2013 – 2015. 

18. Utviklings- og forskningssamarbeid med Drammen Kommune om eldre og rus - v/ 

Dosent Ellen Andvig.  

19. Evalueringsforskning av prosjektet Bolig Først i Drammen kommune - v/ professor 

Stian Biong og dosent Ellen Andvig, 2013 – 2016.  

20. Forskningsevaluering av Brobygger LAR og Brobygger ROP i Notodden 

kommune/Notodden DPS – v/ professor Stian Biong 2013.  

21. Opplevelser av håp i psykisk helsearbeid- pårørendes erfaringer - Bergen LPP- v/ 

professor Stian Biong 2013-2016.  

22. Ut i arbeidslivet på egne premisser: Hva mener personer med psykiske problemer er 

betydningsfullt for at de skal komme ut i arbeid – Farvemidler NAV – v/ professor 

Marit Borg og høgskolelektor Reidun Jonassen 2013.  

23. Utvikling og evaluering av Recoveryverkster i samarbeid med Nasjonalt senter for 

erfaringskompetanse – v/ prosjektleder Therese Austrhem Johnsson, høgskolelektor 

Katrine Wilhelmsen og professorene Bengt Karlsson og Marit Borg 2013-2016.  

24. Hvordan kan lærer-elevrelasjonen bidra til å fremme psykisk helse og påvirke frafall i 

videregående skole? – 2013- 2016 v/ professor Bengt Karlsson og 1.amanuensis 

Vibeke Krane.  

25. Forskningsoppdrag om foreldrestøttende tiltak i Norden. I samarbeid med Rambøll 

Management. Finansiert av Bufdir. 2013 - professor Ottar Ness.  

26. Nedre Eiker kommune – psykisk helse og eldre - 2012-2015 – v/ professor Brendan 

McCormack, professor Astrid Skatvedt, 1.amanuensis Kristin Margrethe Briseid og 

høgskolelektor Arne Johansen. Norges Forskningsråd.  

27. Asker kommune – psykisk helse og rus hos unge voksne 2012- 2015 v/ professor 

Marit Borg, professor Ottar Ness, 1.amanuensis Knut Tore Sælør og stipendiat Randi 

Semb. Norges Forskningsråd.  



28. NAPHA – Recoveryorienterte praksiser – en kunnskapssammenstilling – 2013- v/ 

professorene Marit Borg og Bengt Karlsson.  

29. Resultatevaluering av Prosjekt helhetlig barnevern i Vestfold – 2013-2014 – 

v/professor Bengt Karlsson, professor Rolf Sundet og høgskolelektor Arne Johansen.  

30. Evaluering av psykisk helse- og rusteamet i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune: 

Brukernes erfaringer med samarbeid og anbefaling nr 37 i ROP-retningslinjen 

(«recovery»). 2013-2014. Professor Stian Biong.  

31. Sykepleie i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. 2014-2015. Professorene Bengt 

Karlsson og Suzie Kim. 

32. Ness, Ottar; Johansen, Arne; Bjørlykhaug, Knut Ivar. RoSe-gruppene på NaKuHel – 

En forskningsbasert evaluering av likepersongruppene på NaKuHel-senteret i Asker.   

33. Andvig, Ellen; Bergseth, Asgeir; Karlsson, Bengt; Hesook Kim, Suzie. Med brukeren 

i førersetet? – En forskningsbasert evaluering av Drammen kommunes prosjekt «Ditt 

valg – Bolig først».  

34. Andvig, Ellen; Steen, Anders; Sirnes, André. «FRA OUTSIDER TIL A4» En 

forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter 

relatert til prosjekt «Ut i jobb».  

35. Ness, Ottar; Edwards, Victoria Ibabao; Karlsson, Bengt. Reell brukermedvirkning 

eller bare ord? – En forskningsbasert evaluering av bruk av tjenestedesign i 

brukermedvirkning ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo 

universitetssykehus.  

36. Ness, Ottar; Sirnes, Andre; Steen, Anders. Myrsnipa samværssted i Drammen – En 

forskningsbasert evaluering. 

37. Sælør, Knut Tore; Kippenes, Målfrid; Andvig, Ellen. Oppsummeringsrapport fra 

«Evaluering av Booppfølgingsteamet i Velferdsetaten i Oslo kommune».  

38. Borg, Marit; Sjåfjell, Tommy Lunde; Ogundipe, Esther; Bjørlykhaug, Knut Ivar. 

«Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk 

helse og rus». Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. 

39. Borg, Marit; Trude Klevan; Sjåfjell, Tommy Lunde. «Erfaringsmedarbeideres 

forståelser av erfaringsbasert kunnskap og deres bruk av denne kunnskapen i sitt 

samarbeid med brukere innen psykisk helse- og rustjenester». (Pågående).  

40. Biong, Stian, Karlsson, Bengt, Kim, Suzie, Davidson, Larry. “From double trouble to 

dual recovery; increasing recoveryorientated rehabilitation and quality of life through 

collaborative partnership”. (Start 01.01.18) 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436485
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436485
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2379153
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2379153
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2379153
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436469
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436469
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436469
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2436469
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2435131


41. Bjørlykhaug, Knut Ivar, Bang, Rose-Marie, Vike, Halvard og Karlsson, Bengt. «Sosial 

støtte og psykisk helse – brukarar, fagpersonar og frivillege sine erfaringer med kva 

som fremmar og hemmar sosial støtte i psykiske helsetenestar». (Start 01.01.18). 

  



Vedlegg 4. Ekstern finansiering av forksningsprosjekter ved SFPR i perioden 2010- d.d. 

 

Det siste ph.d.-prosjektet ble bevilget i oktober 2017 og finansiert gjennom Extrastiftelsen på 2,1. mill kr. er 

ikke med denne oversikten.  

PSYKISK HELSE

FORSKNINGSPORTEFØLJE:

Referanse INNTEKTER EGEN     RESULTAT

FINANS (overskudd)

1. Krisehåndtering og hjemmebehandling i psykisk helsearbeid 2008-2011 NFR Hibu 94130 5 930 000 371 000

2.Evalueringsforskning knytett til aktivitetstilbudet Steg for steg. Blå kors Øst

3. Evalueringsforskning knytter til utdanningstilbudet Seprep Hibu 94802 158 400 0 79 029

4. Evalueringsforskning  knyttet til bruken av KOR skjemaer i familehjelpa i Stange Hibu 94801 120 000 16 025

5. Aktivitetstilbudet Turresepten DNT

6. Forsknings evalueringa v Regional kompetanse senter for rus (KORUS) Hibu 94803 300 000 7 468

7. Forskningsevaluering av  prosjektet Brobygggeren Hibu 94804 79 500 9 002

8. Evaluering av forebyggende familie team Hibu 94808 130 000 54 800

9. Evaluering av felles kurstilbud i empowerment og recovery for pasienter og behandlere Hibu 84481 220 000

ved Telemark sykehus.

10. Forskningsevaluering av MB utdanningen, NAV Buskerud Hibu 94138 100 000 12 000

11. VIDSAM Hibu 84414 222 000

12. Utviklingsssamarbeid med Olso kommune, ILA hybel hus 50 000

13. Forskningsevaluering knyttet til utanningstilbudet.SEPREP Bergen Hibu 94810 100 000 4 000

14. Nybyn's aktivitetskafe Hibu 94809 220 000 28 000

15 Kognitiv miljø terqapi NAPHA Hibu 84495 90 000 16 500

16 God start Nøtterøy kommune Hibu 94806 80 000 26 000

17 Ut i arbeid- Kirkens Bymisjon Hibu 84512 350 000 12 700

18 Eldre og rus-Drammen kommune UTGÅR

19 Bolig først Drammen kommune Hibu 84510, 200 000

20 Brobygger LAR og Brobygger ROP Telemark Hibu 84511, HBV 49021 200 000 176 000

21 Opplevelse av håp- pårørendes eerfaringer Bergen LPP UTGÅR

22 Ut i arbeidslivet på egne premisser Hibu 84469, HBV 49014 532 000

23 Recovery verksteder nasjonalt senter for erfaringskompetanse Hibu 84513, HBV 49023 2 753 424 129 000

24 Lærer-elev relasjon bidra til å fremme psykisk helse og frafall i skolen(NFR)(AFK) Hibu 84489? - HBV 49025 2 317 268 658 000

25.Foreldre støttende tltak Norden Hibu 94814 HBV 69004 50 000

26. Nedre Eiker kommune Psykisk helse og eldre (NFR) Hiby84479-HBV39008 3 913 000 511 000

27. Asker kommune-psykisk helse og rus hos unge voksne Hibu 84471, HBV 39007 7 813 000

28. NAPHA recoveryorienterte praksiser Hibu 94812 220 000 1 000

29. Helhetlig barnevern i Vestfold HBV 69014 173 220 9 600

30. Evaluering av psykisk helse -og rusteanmet i Bydel Gamle Oslo Hibu 84515,HBV 49043 40 000

31. Sykepleie i kommunalt psykisk helse og rusarbeid HBV 69011 495 098 6 000

32. Rose gruppene på NaKuHel HBV 4569024 100 000 25 000

33. Ditt valg -bolig først evalueringa va Drammen kommunes prosjekt Hibu 84510-Hbv 49020 425 000 18 000

34. Fra outsider til A4- Kirkens bymisjon Drammen 50 000

35. Reel brukermedvirkning eller bare ord. hbv 4549077 200 000

36. Myrsnipa samværssted i Drammen UTGÅR

37. Evaluering av booppfølgingsteamet i Oslo Kommune 50 000

38. Brukernes erfaring med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeiderne HBV 4549075 500 000 23 000

39. Erfaringsmedarbeideres forståelser av erfaringsbaset kunnskap HSN 5800011 500 000

40. From double trouble to dual recovery Opprettes nov 17 10 200 000

TOTALT 39 011 910 1 915 200 277 924



Vedlegg 5. Senter for psykisk helse og rus sine interessenter og samarbeidspartnere. 

Vedlegget gir en oversikt over interessenter og samarbeidspartnere. De fremstilles i en tabell 
fordi senterets medarbeider har utviklet samarbeide med de ulike partnerne som har resultert i 
publikasjoner, ph.d.-kurs, finansiering av forskningsprosjekter, søknader om 
forskningsmidler m.m. 

Internasjonale interessenter og samarbeidspartnere innen universitetssektoren: 

Land:                                        Institusjon:                                       Fakultet/Institutt: 

England University of Nottingham School of Health Sciences, 
Faculty of Medicine & Health 
Sciences. 

England University of Brighton School of Health Sciences. 

USA Yale University Program for Recovery and 
Community Health, School of 
Medicine and Institution for 
Social and Policy Studies. 

Danmark Aalborg Universitet, Center for dialog og 
kommunikasjon. Institutt for 
kommunikatjon. 

Danmark Roskilde Universitet Research at Department of 
People and Technology; 
Centre for Welfare, Profession 
and Everyday Life (VELPRO)   

Danmark Roskilde Universitet Dialogic Communication, 
Department of Communication 
and Arts. 

Finland University of Jyväskylä Institute of Dialogic Practice. 

Sverige  Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete 

 

Nasjonale interessenter og samarbeidspartnere innen universitet og høgskoler: 
Land:                                        Institusjon:                                       Fakultet/Institutt: 
Norge Universitet i Agder 

 
Fakultet for helse og 
idrettsvitenskap. 

Norge Høgskolen i Innlandet Fakultet for helse- og sosialfag. 

Norge Universitetet i Tromsø. Norges 
arktiske universitet.  

Fakultet for helsevitenskap. 

Norge Universitetet i Bergen Psykologisk fakultet 

Norge Høgskolen på Vestlandet 
 

Fakultet for helse og sosialfag. 

 

I tillegg kommer «Norsk forskerskole innen psykisk helse- og rus» som er etablert i et 
samarbeid mellom 10 ulike institusjoner innen universitets- og høgskolesystemet. 
Forskerskole er søkt finansiert.   
 



Nasjonale interessenter og samarbeidspartnere innen offentlig, frivillig og ideelle 
organisasjoner: 
 
Status samarbeidspartner          Navn:                                        Institusjon/Avdeling: 

Offentlig Asker kommune.  
 

Tjenesteområder Helse og 
omsorg og Oppvekst. 

Offentlig Bærum kommune. Tjenesteområde Helse og 
omsorg. 

Offentlig Drammen kommune.  
 

Tjenesteområde Helse og 
omsorg og Sosiale tjenester. 

Offentlig Nedre Eiker kommune. Tjenesteområde Helse og 
omsorg. 

Offentlig Oslo kommune.  
 

Bydelene Gamle Oslo, 
Grünerløkka, Vestre Aker. 
Tjenesteområde helse og 
omsorg. 

Offentlig Bergen kommune.  Tjenesteområde Helse og 
omsorg. 
 

Offentlig Vestre Viken HF.  
 

Klinikk for psykisk helse og 
rus. 

Offentlig Modum Bad Nervesanatorium. Psykisk helsevern. 

Offentlig 15 norske kommuner. KRON: Kommunalt Recovery 
Nettverk. 

Offentlig NAV Buskerud. Drammen – psykisk helse. 

Kompetansesentre: Navn: Beliggenhet: 

 Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse innen 
psykisk helse – e.no 

Skien. 

 Nasjonalt kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid (NAPHA). 

Trondheim. 

 Nasjonal kompetansetjeneste 
for samtidig rusmisbruk og 
psykisk lidelse (ROP). 

Elverum. 

 Akershus Universitetsykehus 
HF, FoU-avdelingen.  

Divisjon for psykisk helse, 
Nordbyhagen. 

 Regionsenter for barn og unges 
psykiske helse (R-Bup Sør-
Øst). 

Oslo. 

Bruker- og pårørende 
organisasjoner: 

Navn:  Beliggenhet: 

 Mental Helse Norge. Oslo. 

 A-larm – bruker- og 
pårørendeorganisasjon innen 
rusfeltet. 

Kristiansand og Oslo. 

 RIO - Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon. 

Oslo. 



 Retretten. Oslo. 

 Norsk forening for psykisk 
helsearbeid.  

Oslo. 

 Norsk Attføringsforum. Notodden. 

 World Association for 
Psychosocial Rehabilitation 
(WAPR). 

Bergen. 

Ideell organisasjon Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Drammen og Kongsberg.  

Drammen og Kongsberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vedlegg 6. Økonomisk modell for Senter for psykisk helse og rus. 

Senter for psykisk helse og rus er organisert under dekan ved Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap, som har overordnet økonomisk ansvar. Senteret har og har hatt, en 
omfattende virksomhet, og har så langt ikke vært en egen budsjettenhet med eget budsjett. 
Dette skyldes dels prinsippet om at faglige medarbeidere, inkl. stipendiater, skal være ansatt 
ved instituttene, dels at FoUI-virksomheten er matrisestrukturert, noe som har vist seg 
hensiktsmessig for å kunne inkludere medarbeidere tilknyttet ulike institutter og fakulteter.  
 
Senterleder rapporterer til dekan, og er – sammen med medarbeiderne i senteret forøvrig – 
formelt ansatt ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. I praksis har SFPR, på samme 
måte som de andre sentrene ved HS, hatt en hybrid økonomisk modell, med finansiering av 
medarbeidere fra fakultetet (med formell plassering ved institutt og fakultetsadministrasjon) 
og finansiering av FoUI-virksomhet (deltagere i forskergruppene forøvrig). Dette har fungert 
hensiktsmessig, også gjennom fusjonsprosessene. Det er altså instituttet som har 
arbeidsgiveransvar og ansvar for lønnskostnader, som dels dekkes over eksternt finansierte 
BOA prosjekter i henhold til timesatser. Instituttet dekker sine tilsattes egeninnsats i 
bidragsprosjekter over internt tildelt FOU ressurs, og instituttet får overført indirekte 
kostnader som budsjetteres i henhold til høgskolens økonomiske modell for BOA virksomhet. 
Senter for psykisk helse og rus sine BOA-prosjekter er budsjettert og regnskapsført ved 
fakultetet frem til 31.12.16., og fra 01.01.17. til IHSV. Senterets prosjektledere har fått støtte 
fra administrasjonen i forhold til oppfølging av økonomi og avtaler i BOA virksomheten. 
 
Det vises for øvrig til søknadens punkt om tentativt budsjett. 
 
 



Til viserektor Pål Augestad 

Saken i korte trekk 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) har hatt en god og grundig prosess 
knyttet til re-akkrediteringen av Senter for psykisk helse og rus. En samlet 
ledergruppe ved fakultetet står bak fremsendelse av denne re-
akkrediteringssøknaden.  
Saksopplysninger 
Senter for psykisk helse og rus ble formelt etablert 5. september 2010. 
Fagmiljøet har siden 1998 systematisk utviklet sine forskningsområder og støttet 
fakultets satsning innen kompetanseutvikling for fagpersoner, nettverksbygging 
og internasjonalisering. Opprettelsen av senteret kom som følge av et behov for 
å samordne et betydelig antall henvendelser fra ulike interessenter om bistand og 
samarbeid om forskning og tjenesteutvikling. Senteret ble videreført i HBV. 
Senter for psykisk helse og rus er organisert på fakultetsnivå og forskningsleder 
rapporterer direkte til dekan. Senteret har et klart mål om å være et foretrukket 
regionalt og nasjonalt forskningssenter innen psykisk helse og rus, med særlig 
fokus på recovery, dialogisk og samarbeidsbasert tjenesteutvikling og 
praksisnær, samarbeidsbasert forskning. Senteret skal være et internasjonalt 
anerkjent forskningssenter innen de samme områdene. Faggruppen ved senteret 
er tverrfaglig og tverrvitenskapelig sammensatt, og en arbeider både 
interfakultært og fakultetsovergripende. Medarbeidere ved fakultet som arbeider 
med psykisk helse og rus har vært tilknyttet senteret gjennom sin FoUI-
virksomhet. I tillegg til utvikling og innovasjon innen ulike utdanninger er det 
utviklet en rekke forskningsprosjekter og gjennomført ulike ph.d.- og post doc.-
prosjekter ved senteret. Videre er bachelor-, master- og ph.d.-studenter trukket 
inn i ulike deler av senterets aktiviteter gjennom prosjektutvikling, delstudier og 
undervisningsvirksomhet.  

Senteret vil styrke, videreutvikle og samordne forskning, innovasjon og 
formidling knyttet til psykisk helse og rus internt i HSN og i de framtidige  
helse-, sosial- og velferdstjenestene regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Senteret prioriterer og anvender profesjonsrettet og praksisnært forsknings- og 
utviklingsarbeid og har lykkes i å utvikle en tydelig profil hvor all forskning, 
utvikling og innovasjon foregår i samarbeid brukere, pårørende, fagpersoner, 
frivillige medarbeidere og ledere i psykisk helse- og rustjenestene. Senter for 
psykisk helse og rus vektlegger å systematisere og anvende brukeres 
erfaringsbaserte kunnskap i forskningsprosessen og således inkluderes ulike 
brukergrupper, pårørende, fagpersoner, frivillige og ledere i hele 
forskningsprosessen. Søknaden viser at senteret vil videreutvikle sin sentrale 
regionale, nasjonal samt internasjonale anerkjente posisjon innen sine 
forskningsområder. Dette gjelder både innen bruker- og pårørendemiljøer, 



profesjonsmiljøer og i akademia. En vil systematisk videreutvikle internt HSN-
samarbeid, nasjonale og internasjonale nettverk knyttet forskningssamarbeid, 
sampublisering, utvikling av utdanninger og felles hospitering. Senteret har en 
betydelig vitenskapelig produksjon på høyt internasjonalt nivå. Senteret har 
siden etableringen innhentet ca. 41,1 millioner i ekstern finansiering, og 
forvalter en stor avtaleportefølje.  
Vurdering 
Menneskers psykiske helse og bruk av rus representerer en stor utfordring i 
dagens samfunn med omfattende menneskelige og økonomiske konsekvenser. 
Forskning, utviklingsarbeid og innovasjon er høyt etterspurt innen psykisk 
helse- og rusfeltet og senteret oppfattes av nasjonale myndighets-, bruker-, fag- 
og forskningsmiljøer som å være det sentrale kompetansemiljøet innen 
recoveryforskning, praksisnær, brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning samt 
dialogiske og samarbeidsorientert tjenesteutvikling. Senteret er en aktiv 
bidragsyter til forskningsbasert arbeidslivs- og samfunnsutvikling innen psykisk 
helse- og rusfeltet, hvor profesjonsrettet og praksisnær forsknings- og 
utviklingsarbeid anvendes og er en prioritet. Gjennom tett samarbeid med ulike 
brukergrupper, pårørendemiljøer og aktører i feltet har senteret lykkes med å 
åpne opp for ulike målgruppers tilgang til akademia og forskningsbasert 
kunnskap. Senter for psykisk helse og rus er en sentral satsning ved HS. En 
satsning som skjer i tett samarbeid med andre fakulteter ved HSN og i et 
regionalt og nasjonalt, internasjonalt perspektiv. 
 

Drammen 27.11.2017 

 

Dekan Fakultet for helse- og sosialvitenskap. 
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Søknad om akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og 

samskapende sosial innovasjon 

 

Saken i korte trekk 

Fakultet for Helse- og sosialvitenskap søker om akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og 

samskapende sosial innovasjon - SESAM. Senteret ble etablert i høsten 2016 og har ambisjonen om å 

være et nasjonalt ledende kunnskapsmiljø på sosialt entreprenørskap og innovasjon. Senteret finansieres 

hovedsakelig av oppdragsforskning. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial 

innovasjon i tråd med fastsatte prinsipper for forskningssentre ved HSN. 

2. Det skal etableres en egen budsjettenhet for senteret f.o.m. 1.1.2018 som tilfredsstiller de budsjett- 

og regnskapsmessige prinsipper som rektor har anbefalt i saksfremlegget.  

3. Senteret skal evalueres i forhold til sine mål og tiltak omskrevet i handlingsplanen (vedlegg 1) i våren 

2021. 

 

Saksopplysninger 

Innledning 

Styret har i sak 18/15 vedtatt at følgende prinsipper skal legges til grunn for etablering av forskningssentra 

ved HSN: 

- Etablering av sentra må knyttes til et definert formål. 

- Etablering av sentra vedtas av høgskolens styre. 

- Et fakultet/institutt kan alene eller i samarbeid med andre fakulteter/institutter, bruke 

temporære senterdannelse som middel til å oppnå et definert mål knyttet til et 

forskningsområde. 

- Sentrene organiserer faglig virksomhet. Personalressursene skal organiseres i instituttene. I 

særlige tilfeller kan sentrene organisere personalressurser, for eksempel når det gjelder nasjonale 

sentre av varig karakter. 

- Enhetene som deltar i senteret skal bidra til at senteret oppfyller sine mål og profileres som faglig 

satsing. 

- Et senter bør ha en faglig ledelse som rapporterer til leder ved fakultetet/instituttet. 

- Et senter kan ha et fagråd med interne og eksterne medlemmer. 

- Sentra kan ikke være ansvarlig for utdanningsprogrammer. 

- Det forutsettes at forskningsaktivitetene i hovedsak baseres på ekstern finansiering. 

- Det utarbeides mandat for senteret  

 Dokumentdato: 24.11.2017  

Saksbehandler: Maaike M B W Dooper 

Saksnummer: 17/09413-1  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

14.12.2017 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Styret har så langt godkjent 3 søknader om etablering av senter ved HSN, henholdsvis Senter for 

beredskap og integrert krisehåndtering ved Handelshøyskole, (styremøte 11.02.2016), Senter for 

barnehageforskning, -utvikling og –innovasjon (SEBUTI) ved Fakultet for humanoria, idretts- og 

utdanningsvitenskap (styremøte 14.12.16) og Vitensenteret helse og teknologi ved Fakultet for helse- og 

sosialvitenskap (styremøte 27.10.2017).  

 

 Fakultet for helse- og sosialvitenskap har i tillegg følgende sentre: 

- Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, tildelt nasjonal status av KD 

- Senter for omsorgsforskning Sør i samarbeid med UiA, tildelt av HOD etter søknad 

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker om: 

- Re-akkreditering av Senteret for psykisk helse og rus (dette styremøtet) 
- Re-akkreditering av Senter for kvinne-, familie- og barns helse (dette styremøtet).  
- Akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon - SESAM 

(dette styremøtet, denne saken) 

 

Om Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon - SESAM 

Senteret ble etablert under Institutt for helse og sosialvitenskap ved tidligere HiT på campus Porsgrunn i 

høst 2016 for å kunne møte etterspørsel av kunnskap om økt sosial innovasjon i kommunale 

omsorgstjenesten. Senteret tilbyr analyser, evalueringer og kartlegginger av samspillet mellom frivillige, 

kommersielle og offentlige velferdstjenester i Norske kommuner, hvor det legges mye vekt på 

brukermedvirkning og entreprenørskap. 

 

Senteret er organisert under Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og har hovedsete i Institutt for helse-, 

sosial- og velferdsfag. Senteret har en faglig leder ved professor Halvard Vike, og koordinator og 

akkvisisjons leder ved Lars Kobro. Det rapporteres til instituttleder. Det er per i dag tilsammen 11 forskere 

fra campus Porsgrunn, Vestfold og Drammen tilknyttet senteret som aktivt deltar i oppdragsarbeidet, i 

tillegg til ledelsen. Det er ytterlige 10 forskere koblet til senteret og som kan deltar i ad-hoc 

oppdragsforskningsprosjekter. Senteret har grenseflater med Vitensenteret, Senter for psykisk helse og 

rus og Senter for innovasjon og lidelsen på Handelshøyskolen. 

 

Senteret har så langt innhentet 4 millioner NOK i oppdragsforskning bestående av fire prosjekter som er i 

samarbeid med bl.a. det Nasjonale Forsknings og Analysesenter for Velfærd (VIVE) og Roskilde Universitet 

i Danmark, og norske samarbeidspartnere fra Samfunnsøkonomisk analyse og medlemsorganisasjonen 

SoCentral. 

 

Vurdering 

Senteret innenfor sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon har siden sitt oppstart i 2016 

fått fire oppdragsforskningsprosjekter og har dermed bidratt vesentlig til HSNs BOA aktiviteter. Senteret 

er et initiativ som er relevant for HSNs ambisjoner om å være en praksisnært og entreprenørielt 

høyskole/universitet. Lars Kobro har en sentral rolle som pådriver i senteret og kan regnes som å være 

hovedansvarlig for de fleste initiativer som SESAM har tatt, samt formidlingen av senteret. 

I søknaden beskrives senterets ambisjonen om å være nasjonalt ledende innenfor sosialt entreprenørskap 

og innovasjon. Det er viktig at kjernepunktet til forskningsområdet blir formulert enda mer konkret for å 

formidle til omgivelsene hvor senteret kan påta seg rollen som en nasjonal ekspert.  

 

Senteret virker noe umoden på flere områder som ledelse, rapportering og internt samarbeid.  

Det nevnes en rekke tiltak for senteret som skal utøves etter akkreditering:  

- Senteret skal ikke tilby utdanning, men vil tilby kunnskap i EVU-markedet. 

- Det skal ansettes 1 fast ansatt (en prosjektleder/koordinator) og en 50% administrativ ressurs 

direkte knyttet til senteret.  

- Kobro jobber i samarbeid med senterets 'advisory board', ledet av professor Lars Hulgård. Det er 

ikke klar omskrevet hvordan board og lederen skal jobbe sammen.  

- Det vil i framtiden rapporterer til både instituttleder, dekan og rektoratet.  
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Videre beskriver handlingsplanen for de neste tre årene følgende konkrete tiltak:  

- Framlegg på internasjonal konferanse 1 ganger årlig 

- Bygge opp en nordisk nettverk med SESAM som initiativtaker 

- Bygge opp en norsk kundebase av oppdragsgivere og samarbeidspartnere 

- Halvårlig intern workshop for forskere og ph.d stipendiater 

- Omsette for minst 4 millioner NOK årlig som oppdragsaktivitet hvorav 1 ph.d. prosjekt og fem 

vitenskapelige publikasjoner årlig 

- Deltager i minst 6 regionale innovasjonsprosjekter totalt over tre år, og minst ett internasjonalt 

utviklingsprosjekt. 

- Aktiv og profesjonell formidling gjennom sosiale media, debatter og HSNs skriftserie. Videre skal de 

bistå med kunnskap og verktøy i utdanningene.  

- Det skal utvikles en videreutdanningskurs for ansatte i offentlige etater for minst 25 studenter, og 

bistå i sommerkurs til eksterne samarbeidspartnere. Dette vurderer jeg som motstridende med 

første tiltak i liste ovenfor. 

- Lars Cobro skal i tillegg være med i ledelsen av en COST-aksjon. 

 

Jeg vurderer de tiltakene over som relevante aktiviteter. Planen er ambisiøst, og det forventes at det 

settes opp en konkret prosjektplan med ansvarsfordeling og rapportering for å synliggjøre at senteret er 

et resultat av samarbeid mellom de tilknyttede forskere. Videre skal alle inntekter og kostnader til 

bidrags- og oppdragsprosjekter som senteret har ansvar for, knyttes til senteret. Dette for å følge opp 

forutsetningen om at forskningsaktivitetene i hovedsak baseres på ekstern finansiering. Det skal også i 

senterets regnskap fremkomme bidrag fra ekstern finansiering til faglig ledelse, administrasjon og 

infrastruktur (dekningsbidrag til senterets indirekte kostnader). 

 

Videre ønsker jeg forklart hvordan senteret skal realisere å være et nasjonalt kunnskapsmiljø basert på 

oppdragsforskning, og hvordan senteret kan fremstå som kunnskapsrik uten eget forskningsprosjekter. 

Jeg ønsker dette presisert i prosjektplanen. 

 

Jeg vil anbefale at styret godkjenner Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon 

som senter ved HSN under de forutsetningene som står i vedtaket.  

 

   

Vedlegg:  
1. Søknad om akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon 

2. Erklæring fra dekan Heidi Kapstad 
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Søknad om akkreditering av Senter for sosialt entreprenørskap og 

samskapende sosial innovasjon – SESAM. 

 

Innledning 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) fremmer med dette forslag om akkreditering av 

Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon – SESAM. Senteret ble 

etablert under Institutt for helse og sosialvitenskap ved tidligere HiT, høsten 2016 for å møte 

økt etterspørsel etter kunnskap på et felt i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt.  

En rekke offentlige dokumenter og uttalelser fra sentrale politikere har de siste 3-4 år stadig 

understreket behovet for økt kunnskap og aktivitet knyttet til samskaping og 

entreprenørskap som drivere for sosial innovasjon i den norske velferdsstaten.  

SESAM skal utvikle et forskningsfelt hvor teori om entreprenørskap og innovasjon kobles til 

norsk velferdspolitiske felt under omstilling. Nordisk ministerråd sender ut signaler om mer 

rom for entreprenørskap i den nordiske velferdsstatsmodellen, flere av våre egne 

departementer og statsråder etterspør mer praktiske forsøk og økt satsing på feltet, og en 

rekke norske kommuner har satt i gang arbeid med å utvikle kunnskapsbaserte strategier for 

sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Men forskningsfeltet ser ut til å være svakt 

utviklet. SESAM vil være et oppdragsforskningsmiljø ved HSN som er rigget faglig og 

administrativt på en slik måte at vi raskt kan ta initiativer og påta oss forskningsoppdrag i 

framvoksende etterspørsel etter forskning på dette feltet.  

 

Bakgrunn 

Allerede i 2009 markerte Stoltenbergs regjering en sterk vilje til å øke norsk 

innovasjonskapasitet og kompetanse generelt (Meld. St. nr. 7, 2008-2009), en satsing den 

nåværende regjerningen har fulgt opp både i regjeringserklæringen etter forrige valg 

(Sundvollen-erklæringen) og i flere styringsdokumenter i perioden etter dette. Innovasjon i 

offentlig sektor og innovasjon i velferdstjenester nevnes spesielt en rekke steder. Både FR, 

Innovasjon Norge og KS har fulgt opp med egne satsinger og programmer. Forsknings- og 

innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 (Forskningsrådet) har som mål å skape en målrettet 

og helhetlig innsats i velferdssamfunnets verdikjeder fra forskning til innovasjon og 

kommersialisering. Ved siden av utfordringer knyttet til teknologi og digitalisering av 

http://www.norden.org/no/tema/tidligere-temaer/tema-2015/haallbar-nordisk-vaelfaerd/utdanning-og-arbeid-for-velferd/sosialt-entreprenoerskap/
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velferdsfaglige utfordringer, omtalt i saksforelegget knyttet til akkreditering av Vitensenteret 

i styrets oktobermøte understrekes det både i HelseOmsorg 21 og i en rekke statlige 

dokumenter at det er et særlig behov for å utvikle nye løsninger og modeller knyttet til 

samskaping og entreprenørskap i samspill med sivilsamfunnet, i møte med velferdsstatens 

utfordringer.  

Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, legger vekt på 

at det må åpnes for nye måter å organisere og lede omsorgstjenester på. Å sikre 

inkluderende og transformativ ledelse som bidrar til innovativ arbeidskultur og nye 

samarbeidsformer med aktører i sivilsamfunnet understrekes, og det vises til at det er behov 

for et løft i Norge for mer kunnskap om innhold, organisering og kvalitet på kommunale 

omsorgstjenester. SESAM er rigget for å kunne rette sin innsats inn mot dette feltet. 

Senteret tilbyr analyser, evalueringer og kartlegginger av samspillet mellom frivillige, 

kommersielle og offentlige velferdstjenester i Norske kommuner. Se avsnittet om aktiviteter 

nedenfor. 

«Brukermedvirkning i forskning og innovasjon kan bidra til å møte brukernes behov på en 

best mulig måte og gjøre tjenestene bedre. Det er derfor viktig at brukeren involveres i hele 

prosessen, fra idé til implementering», heter det i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens 

omsorg. De viktigste grepene det tas til orde for er å øke innsatsen overfor de kommunale 

helse- og omsorgstjenestenes forsknings- og utviklingsbehovet. SESAM har inngått et 

samarbeid med KS på dette området. Se aktivitetsoversikten nedenfor. 

Også i flere grunnlagsdokumenter bak Samhandlingsreformen, og i Kommunal og 

moderniseringsdepartementets (KMD) og i det samme departementets dokumentasjon for 

kommunereformen, finner vi tydelig signaler om behov for økt sosial innovasjon gjennom 

medvirkning og entreprenørskap. KMD har gitt Husbanken ansvaret for å koordinere en 

arbeidsgruppe på tvers av syv direktorater for å styrke norsk satsing på sosial innovasjon. På 

departementsnivå har Arbeids og sosialdepartementet (ASD) fått et tilsvarende ansvar for å 

koordinere en tverrdepartemental arbeidsgruppe knyttet til sosialt entreprenørskap. 

Departementsgruppa som SESAM har blitt invitert til å snakke for to ganger, har fått i 

mandat å følge opp et arbeid i regi av Nordisk ministerråd fra 2015 som avdekket at feltet 

mangler samordning og strategisk tyngde i alle de Nordiske landene (Tema-Nord 2015). 

Et nylig avsluttet omfattende EU-forskningsprosjekt om drivere for sosial innovasjon i 25 

land, understreker behovet for flere nasjonale satsinger. Det pekes på fem anbefalte tiltak:  

 More transformative research 

 Implement Design Thinking in the field 

 Give space and opportunities for more Open Innovation/Co-Creation space 

 Living Labs 

 More Social Innovation Centres (vår utheving) 

SESAM vil være det siste, og vi vil bruke metoder fra- og forske på de fire øvrige innsatsene.  

 

https://www.si-drive.eu/
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Faglig fokus - profil 

«Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og 

samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og 

virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter. Sosiale entreprenører kan gjennom 

erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor 

tradisjonelle offentlige løsninger» (Regjeringen.no). Innovasjon er noe som er nytt, nyttig og 

som derfor blir nyttiggjort (KS’ definisjon), og entreprenørskapet handler om å løse de 

sosiale problemene med virksomhetsmodeller som sikrer varighet; såkalt robust 

verdiskaping. Det primære målet for slike sosialentreprenørielle modeller er den sosiale 

verdiskaping, ikke profittmaksimering. – Det siste er et middel for det første. Det foreligger 

lite forskning og få forskningsmiljøer på dette fagfeltet i Norge, mens feltet har sterk vekst 

internasjonalt, også innen akademia. 

De fleste utfordringene som dukker opp eller erkjennes som nye, dukker opp i et 

lokalsamfunn der folk lever sine liv. Norske kommuner har vært arena for mange av de 

tilbudene som etter hvert danner velferdsstatens kjerner. Det lokale rommet for 

entreprenørskap og innovasjon har imidlertid blitt mindre på de områdene hvor 

kommunene nå stadig mer er blitt ekspedisjoner for iverksettelse av statlig regulerte og 

lovpålagte tjenester (Teigen m.fl. 2010). Vi ser imidlertid en bevegelse; en form for motkraft, 

hvor enkeltpersoners og mindre grupper utvikler innovative løsninger som viser seg å ha 

store innovasjonspotensial i «skyggen» av de dominerende velferdsstatlige løsningene 

(Kobro og Andvig, 2017). Løsningene er ofte basert på egen erfaring med ting som ikke 

fungerer. SESAM skal være en ressurs for å forstå slike «nedenfra» initiativer, slik at de tidlig 

kan underlegges forskningsmessig kartlegginger, effektmålinger og best mulig 

kunnskapsgrunnlag. Flere uttalelser fra sentrale politikere understreker at 

innovasjonsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene bør slippe til flere eksperimenterende 

forsøk lokalt, men at dette bør forankres kommunalt i kunnskapsbaserte 

innovasjonsstrategier. Flere kommuner og andre offentlige etater har derfor henvendt seg til 

oss for å be om hjelp til å utvikle slike strategier.  

Samskaping med brukeren og andre aktører i sivilsamfunnet vil være en viktig kilde til 

utvikling og innovasjon i framtidige omsorgstjenester. Tradisjonelt har kommunene dekket 

brukernes behov ved å utnytte ressurser innenfor egen organisasjon, mens det framover må 

arbeides for å bringe sammen nye grupper og nye modeller på tvers av organisatoriske 

skillelinjer, og på tvers av skillet mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet. «Komplekse 

problemer kan møtes ved å involvere grupper som blir direkte berørt av tiltakene i 

utformingen og implementeringen av tjenestene» (Meld. St. 29, 2012–2013). SESAM skal 

være en forskningsstøtte for slikt arbeid.  

På bakgrunn overordnende signaler kommentert her, og fakultetets egen motivasjon for å 

styrke innovasjonskunnskap og entreprenørielle ferdigheter, tok Institutt for helse- og 

sosialfag ved tidligere HIT, i 2014 og 2015 flere initiativer. Ett av dem var å knytte til seg en 

nestor i europeisk akademiske arbeid med sosialt entreprenørskap i Europa de siste ti årene, 
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professor Lars Hulgård fra Roskilde universitet, i en 20% stilling. Et annet var å åpne opp for å 

bruke Ungt Entreprenørskaps studentbedriftsordning i instituttets bachelor-utdanning både 

på vernepleie og barnevern, noe som resulterte i landets første studentbedrift innenfor 

sosialfag, våren 2016. Et tredje initiativ var å ansette en prosjektleder i 50 % fra mars 2016, 

med mandat å koordinere entreprenørskapssatsingen ved instituttet og bygge opp en 

styrket BOA-aktivitet på dette framvoksende feltet. De tre tiltakene er samlet under 

etableringen av SESAM- 

 

SESAMs formål 

SESAM deler HSNs overordnede visjon. Vi mener at all virksomhet under HSNs paraply skal 

være foretak som underbygger organisasjonens generelle visjon. SESAMs formål er derfor å 

utvikle sin virksomhet for å operasjonalisere HSNs visjon om «..å være et regionalt forankret 

og internasjonalt konkurransedyktig universitet med høy internasjonal kvalitet, sterke 

arbeidsfellesskap og med samfunns og næringsliv som nære samarbeidspartnere. Ved 

Universitetet i Sørøst-Norge møter studentene innovative undervisningsformer og 

utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De lærer å mestre et samfunn 

og arbeidsliv i endring. Gjennom profesjonsorientert og arbeidslivsrettet forskning og 

utdanning bidrar universitetet med kunnskap og kompetanse til å løse verdens klima-, 

energi- og fattigdomsutfordringer, sikre velferdsstatens bærekraft og styrke 

mellommenneskelige relasjoner i en globalisert verden.» 

SESAM skal finne sin plass som et nasjonalt kunnskapsmiljø under denne visjonen med ett 

eksternt og ett intern formål.  

 Eksternt skal SESAM framstå som en foretrukket forskningspartner i utvikling og 

anvendelse av ny kunnskap om samskapende sosial innovasjon og sosialt 

entreprenørskap i den norske velferdsstatens utvikling og fornyelse. Vi skal oppleves 

som en kunnskapsrik, anvendelig, inspirerende og ettertraktet samarbeidspartner av 

aktører i alle sektorer og nivåer i velferdssamfunnet.  

 

 Internt skal SESAM være et nasjonalt forskningsmiljø som samler innsikt og erfaring 

fra alle relevante HSN-fagmiljøer og personer, på tvers av fakulteter og campuser, slik 

at vår samlede kompetanse innenfor SESAMs faglige profil blir delt og sørge for å 

være i stadig utvikling, både for vitalisering av HSNs egne utdanninger, og for å spille 

en aktiv rolle i BOA/EVU-markedet.  

 

Se konkretisering av senterets strategiske satsing i eget avsnitt og omtale av første års 

aktiviteter nedenfor.  
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Tverrfaglig forankring 

I sitt strategiske fokus, overfor begge formål nevnt ovenfor, er det av stor betydning  at 

senteret lykkes med å finne faglig forankring i flere miljøer på flere institutter ved HSN, selv 

om det administrativt forankres i ett fakultet og institutt (se eget avsnitt om organisering) 

fordi internasjonale studier viser at kunnskapsfeltet aktualiserer teori og innsikt fra en bred 

vifte av faglige ståsteder; økonomi, ledelse/management, sosiologi, sosialpsykologi, og 

statsvitenskap (Pol and Ville 2009, Cajai-ba-Santana 2014, Olsson and Galaz 2012, Bulut, 

Eren and Halac, 2013, TemaNord 2015, Gallouj and Djellal 2010; Nicholls and Murdock 2012, 

Moulaert et al., 2013).  

Ulike faglige innfallsvinkler vektlegger ulike sider ved fenomenet og legger forskjellige 

rammer til grunn for sine analyser. Feltet egner seg derfor godt som tema for samarbeid 

mellom ulike fagmiljøer ved HSN. 

Ved siden av SESAM-etableringen som hittil har vært sterkt knyttet til Campus Porsgrunn, er 

det sterke innovasjonsmiljøer flere steder ved HSN, og innenfor disse finnes flere eksempler 

på innovasjonsforskning og aktiviteter som faller inn under sosial-innovasjonsbegrepet. Ved 

«Senter for innovasjon og ledelse» på Handelshøgskolen finnes det både forskerressurser og 

aktivitet som faller inn under SESAMs formål, HSNs årlige sommerskole i Mostar i Bosnia-

Hercegovina er et tiltak som sammenfaller sterkt med SESAMs formål. Som det ble redegjort 

for i saken om akkreditering av Vitensenteret Helse og Teknologi, og søknad om re-

akkreditering av Senter for psykiatri og rus (SFPR), finnes det åpenbare grenseflater mot 

annen faglig virksomhet. Dette fordrer tett dialog og operativt samarbeid mellom sentrene.  

Se for øvrig avsnitt om organisering og forskerpool, for ytterligere presiseringer av 

ovenstående. 

 

Strategi med tentativ handlingsplan 

Det er gjennomført en strategiprosess for senteret. Denne er knyttet tett opp til HSNs over-

ordnede strategidokumenter, og har resultert i følgende foreløpige mandat: 

SESAM skal være et HSN-verktøy for utvikling av kunnskapsfronten i Norge på området 

samskapende sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Senteret skal posisjonere HSN 

som et sentralt miljø i dette framvoksende feltet gjennom tverrfaglige forskerteam med 

ressurser både innenfra og utenfra egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt.  

Sesams hovedmål er i lys av dette, å være en kompetent og kritisk kunnskapsressurs når det 

gjelder kunnskap om sosialt entreprenørskap som virkemiddel i fornyelse av 

velferdssamfunnet, både for egne studenter og lærere/forskere, for politikere og i offentlig 

forvaltning på alle nivå, samt for arbeidslivet i regionen. 

Vi vil oppnå dette gjennom fire strategiske innsatsområder med tilhørende tentativ 

handlingsplan:  
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A. Partnerskap og nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt.   

Vi vil etablere både faste og mer ad-hoc baserte partnerskap med offentlige 

fagetater; departement, direktorater, ulike fagsentra, frivillige organisasjoner, 

finansieringsinstitusjoner og sosiale entreprenører i praksisfeltet. Vi vil aktivt benytte 

vårt medlemsskap i det internasjonale forskernettverket EMES i dette strategiske 

arbeidet.  

 

Handlinger de neste tre årene: 

SESAM skal legge fram paper/framlegg ved minst en internasjonal konferanse hvert 

år. Vi skal etablere et nordisk nettverk med SESAM som initiativtaker, og vi skal bygge 

opp en norsk kundebase/kontaktbase med minst 500 navn/adresser på aktuelle 

oppdragsgivere og samarbeidspartnere.  

For å styrke HSNs tverrfaglige kompetanse innenfor SESAMS mandat vil vi en gang 

hvert halvår arrangere en intern workshop hvor forskere og phd-stipendiater fra ulike 

fakultet/institutt kan møte hverandre for læring, inspirasjon og 

informasjonsutveksling.  

 

B. Oppdragsforskning  

SESAM vil ha konkrete praksisnære forskningsprosjekter som fokuserer på økt 

forståelse av rollen og funksjon til sosiale entreprenører i den nordiske 

velferdsstatens framtid.  

 

Handlinger de neste tre årene: 

SESAM skal omsette for minst 4 mill. kr. hvert år i BOA/EVU markedet. 

Oppdragsforskningen skal i løpet av perioden gi grunnlag for minst et eksternt 

finansiert phd-prosjekt og forskningsaktiviteten skal gi grunnlag for minst fem 

poenggivende vitenskapelige artikler årlig.  

 

C. Regionale, nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter 

Senteret vil være en aktiv part både som initiativtaker og medspiller i innovasjons- og 

utviklingsprosjekter i rollen som kunnskapsbasert samarbeidspartner.  

 

Handlinger de neste tre årene: 

SESAM skal engasjeres som forskningspartner i minst seks regionale/lokale 

sosialinnovasjonsprosjekter i perioden. I tillegg skal vi inngå som norsk partner i minst 

ett større internasjonalt utviklingsprosjekt. 

 

D. Formidling, utdanning og informasjonsarbeid.  

Vi vil tilby etter- og videreutdanningstilbud (EVU), spesielt for kommunesektoren. Vi 

vil være synlig i sosiale medier og offentligheten, delta i debatter, mv. Vi vil publisere 

alle våre rapporter innenfor HSNs skriftserie. SESAM skal ikke selv ha ansvar for 

http://www.emes.net/
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undervisning i våre basis-utdanningsprogrammene, men bistå med kunnskap, verktøy 

og modeller i utdanningene.  

 

Handlinger de neste tre årene: 

SESAM skal i løpet av perioden være i markedet med et 15 st.p. videreutdanningskurs 

for ansatte i NAV, kommune og andre offentlige etater, med minst 25 studenter. Vi 

skal engasjere oss i gjennomføring av ett eller flere sommerkurs sammen med 

eksterne samarbeidspartnere, og senteret skal ha en synlig og profesjonell profil i 

både sosiale medier og på egen web. Senteret skal engasjere seg i HSN/UE-

innovasjonscamper og medvirke til flere studentbedriftsetableringer med 

sosialentreprenørielle virksomhetsideer. 

 

 

Senterets aktiviteter 

SESAM er allerede første driftsår i gang med realisering av flere av handlingspunktene 

ovenfor. Vi har sett at en senteretablering innenfor sosialt entreprenørskap og samskapende 

sosial innovasjon er med på å synliggjøre HSNs særlige kompetanse og kapasitet i BOA- og 

EVU-markedet på dette feltet. Både praksisfeltet og politikkutformingen ser for tiden ut til å 

løpe foran kunnskapsfronten (Kobro m.fl. 2017, Willumsen og Ødegård 2015). Det er derfor 

en markant etterspørsel fra flere kilder etter mer kvalifisert kunnskap om sosial innovasjon 

og sosialt entreprenørskap i Norge. Dette avspeiler seg i senterets nåværende aktivitetsnivå.  

SESAM ble planlagt og forberedt gjennom fjoråret og lansert som et senter for 

oppdragsforskningsforskning og EVU-aktivitet på Sentralen i Oslo den 10. november 2016. 

Lanseringen ble gjort i samarbeid med medlemsorganisasjonen SoCentral og den norske 

UNESCO-kommisjonen, på sistnevntes internasjonale dag for vitenskap mot fattigdom og 

sosial urett.  

Senteret har på kort tid vunnet flere konkurranser om oppdrag i nasjonale utlysninger, 

senteret er kontakt et av flere potensielle samarbeidspartnere på fagfeltet, både nasjonalt 

og internasjonalt, og senteret har fått invitasjoner til å delta i prosjekter som det av 

kapasitetshensyn er blitt sagt nei til. Det virker derfor som om senteret allerede fyller en 

funksjon som et kunnskapssenter for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i Norge.  

I løpet av sitt første driftsår har SESAM vunnet konkurranser om fire betydelige 

forskningsprosjekter. I tillegg har den foreløpige etableringen av SESAM tiltrukket seg 

interesse fra forskere med prosjekter som vil ha nytte av den form for faglig vitalisering som 

SESAM kan gi på tvers av forskergrupper og institutter/fakulteter:  

 Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og 

Kunnskapsdepartementet lyste 20.6.2016 ut et anbud om å utrede «Rammer, 

virkemidler og intensiver for sosialt entreprenørskap i Norge».  SESAM som da 

http://www.sentralen.no/
http://www.socentral.no/
http://unesco.no/
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egentlig bare var en idé, vant konkurransen. Anbudet ble lyst ut med en ramme på 

kr. 900 000 (eks. mva). Prosjektet ble løst i samarbeid med Samfunnsøkonomisk 

Analyse AS og SoCentral. Sluttrapport ble levert som rapport i HSNs skriftserie, etter 

avtale med oppdragsgiverne, 25.8. 2017.  

 

 KS lyste 16.9. 2016, ut et anbud på prosjektet «Modeller for samskaping og 

innovasjon», med en ramme på kr. 2 mill. inkl. mva. SESAM vant, etter flere runder, 

også denne konkurransen. Prosjektet er fortsatt operativt og skal avsluttes 

31.1.2018. Prosjektet skal utgi en håndbok i samskapende sosial innovasjon for 

norske kommuner, et web-basert verktøy med samme formål, og en vitenskapelig 

rapport med redegjørelse av teori og modeller for sosialt entreprenørskap og sosial 

innovasjon, tilpasset norske velferdskommuner.  

 

 Etter noen innledende drøftinger med Husbankens strategistab, ble SESAM i mars i år 

oppfordret til å søke Husbankens kompetansemidler. Vi søkte om å utvikle og teste 

ut en ny modell for boligsosialt arbeid med sterk medvirkning fra seks familier med 

varig nedsatt inntekt, sammen med Larvik kommune og Frivilligsentralen i Larvik. Vi 

fikk kr. 1 mill. eks mva. Det var det det største enkeltbeløpet Husbanken utbetalte fra 

ordningen. Prosjektet kom i gang i august og skal vare ut til sommeren 2018. 

 

 I november i år ble HSN, i et konsortium med Norges arktiske universitet (UiT), NTNU, 

og HINN innvilget finansiering fra Norges forskingsfond til hovedprosjektet Rethinking 

work inclusion for people with intellectual disabilities, gjennom programmet «NFR-

Profesjon». HSN vil gjennom sitt arbeid i SESAM få finansiert gjennomføring av «work 

package» om innovasjon og entreprenørskap. Prosjektet har en varighet i tre år fra 

2018. SESAM har en sentral rolle i etablering av kompetansenettverk i 

arbeidsinkludering, og vil bidra direkte i å utvikle norsk vernepleierutdanning. 

Prosjektet vil dokumenteres både med vitenskapelige artikler og med utvikling av ny 

pensumlitteratur til bachelorprogram i helse- og sosialfag. I søknaden ble prosjektet 

sterkt knyttet opp til HSN/SESAMS kompetanse og internasjonale kontaktnett når det 

gjelder sosialt entreprenørskap. HSNs positive erfaringer og samarbeid med Ungt 

entreprenørskap når det gjelder studentbedriftsvirksomhet i bachelorutdanningene, 

ble også tillagt stor vekt.  

 

Førsteamanuensis Lasse Sonne ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, har 

etter at SESAM ble kjent for ham, lagt følgende prosjekter inn i Sesams portefølje:  

 Heritage Training for Young Adults (HETYA) – Et Erasmus+ strategisk 

partnerskapsprosjekt. Et prosjekt for å stimulere unge voksne uten jobb og uten 

utdanning til å komme i jobb eller utdanning via læringsaktiviteter innenfor 

kulturarvssektoren. Partnere fra Firenze og Livorno i Italia, Bulgaria og Jämtland 
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Sverige. Prosjektperiode, tre år fra august 2017.  

 

 Reinventing Europeans through History, Art and Culture (REHAC) – Et Erasmus+ 

strategisk partnerskapsprosjekt med mål om å bidra til kunnskap om integrering av 

flyktninger via læring om kulturarv. Prosjektet er et samarbeid mellom HSN og 

institusjoner i Hellas og Italia, Slovenia og Sverige. Prosjektperiode 2017-2019. 

 

Flere prosjekter er i skrivende stund i akkvisisjonsfase, og kan på kort sikt (desember) falle på 

plass som nye tverrfaglige prosjekter innenfor SESAMS mandat. 

 

Internasjonal relevans 

“Although innovations pop up in many areas and policies and in many disguises, and 

social innovation is researched from a number of theoretical and methodological 

angles, the conditions under which social innovations develop, flourish and sustain 

and finally lead to societal change are not yet fully understood both in political and 

academic circles.” (European Commission 2013).  

SESAM har i ett år arbeidet systematisk med å finne sin plass i det som her kalles «the 

academic circle».  

Senteret har vært aktivt med på å etablere et nettverk av forskere/lærere fra Roskilde 

Universitet (RUC) og VIA University College på Jylland. Begge institusjoner har omfattende 

engasjement på fag-området; RUC tilbyr en av Europas svært få masterutdannelse i sosialt 

entreprenørskap. Det har vært to forskersamlinger i nettverket, det neste er planlagt med 

SESAM som vertskap. SESAM deltok som eneste norske akademiske institusjon på Social 

Innovation Summit 14. og 15. november i Malmø, hvor 700 aktører møttes for å drøfte ulike 

problemstillinger i møte mellom politikk, forvaltning, praksis og forskning. Vi brukte 

samlingen på å finne- og invitere svenske forskere med i det nordiske nettverket hvor SESAM 

skal spille en aktiv rolle. SESAM vil ta initiativ til en nordisk forskersamling, i samarbeid med 

Arbeids- og sosialdepartementet, i juni 2018. 

På europeisk plan eksisterer det en medlemsorganisasjon/forskernettverk med åpning for 

både institusjonelt- og individuelt medlemskap – EMES. En søknad fra HSN/SESAM om 

medlemskap ble behandlet og akseptert på deres årsmøte i Louvain-la-Neuve i Belgia, 3. juli i 

år, med SESAM til stede. SESAM har foreløpig tre individuelle medlemmer i nettverket. 

Tilknytningen til EMES, hvor fem forskere fra SESAM, la fram tre papers ved årets konferanse 

i Belgia, gir oss tilgang på internasjonale kontakter med mulighet for å delta i internasjonale 

prosjekter. Senteret har allerede mottatt tre konkrete forespørsel om deltakelse i FOU-

aktiviteter via vårt EMES-medlemskap, ett av prosjektene er et initiativ direkte fra EU-

kommisjonen – COST-Action, hvor SESAM/Lars Kobro er bedt om å være norsk partner i 

management committee.  Oppstart av dette arbeidet var 27. og 28. 11. i år. For å kunne gå 

inn i en COST-Action-rolle må det nasjonale EU-COST-sekretariatet formelt gjøre 

http://www.emes.net/
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16206
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oppnevningen. I Norge er det Forskningsrådet som håndterer dette, og slik oppnevning av 

Kobro/SESAM ble gjort 30.8. i år.  

 

Arbeidsform og organisering 

SESAM vil på bakgrunn av sin status som tverrfaglig kunnskapssenter ikke arbeide gjennom 

en fast forskergruppe. Vi mener det er viktig å kunne sette sammen ad-hoc forskerteam i 

hvert enkelt prosjekt, alt etter hvilken forskningsprofil som etterspørres. De forskerne som 

til enhver tid er engasjert i SESAM-prosjekter, arbeider dedikert sammen i den tiden 

prosjektet varer. Forskerne er ellers knyttet til sine faste arbeidssteder (fakulteter, institutter 

og forskergrupper) på vanlig måte. Vi mener det er viktig å rekruttere forskerressurser til 

slike ad-hoc arbeidsfellesskap både innenfra HSN (fra alle relevante fagmiljøer) og eksternt 

(både i Norge og internasjonalt). Forskerressursene fungerer som HSNs «sesamister» i den 

tiden arbeidet foregår. Vi vil knytte til oss betydelig kompetanse, bli godt kjent i vide kretser, 

og etablere oss som en «hub» i det komplekse miljøet av fagpersoner, fagmiljøer, 

finansieringsinitiativer og forvaltningsorganer som for tiden vokser fram i dette relativt nye 

fagfeltet i Norge. En senteretablering markerer våre ambisjoner om å spille en sentral rolle i 

dette konglomeratet. En organisering etter nettverksprinsipper vil gjøre senteret fleksibelt 

og kostnadseffektivt. Senterets daglige leder vil imidlertid administrativt rapportere til 

instituttleder Ramona Lorentsen på Institutt for helse- sosial- og velferdsfag.  

En lang rekke personer fra ulike institutter og campuser gitt eksplisitt uttrykk for ønske om å 

være koblet til SESAM – ikke som organisatorisk enhet, men som kompetansemiljø. Se 

ytterligere kommentarer og navn i eget avsnitt nedenfor.  

I de tre prosjektene SESAM har generert inn i HSN siden oppstart, har det deltatt 

forskerressurser fra to HSN-institutter, fra tre campus (Drammen, Vestfold og Porsgrunn), i 

tillegg til eksterne samarbeidspartnere fra Danmark; VIVE (Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd) og RUC (Roskilde Universitet), og norske samarbeidspartnere fra 

Samfunnsøkonomisk analyse og SoCentral.  

SESAM vil fokusere på å kun organisere faglige virksomhet som er i spill. Senteret vil derfor 

trekke på beskjedne personalkostnader utenom de konkrete oppdragene det gjøres 

signering om å løse. Senteret vil på den måten bli en lavterskel-inngang for samarbeid på 

tvers både internt og for samarbeid med HSN for eksterne kunnskapsarbeidere.  

Vi erfarer allerede at det oppleves naturlig for samarbeidspartnere å inngå i forskerteam 

under SESAMs paraply. Senter-modellen er egnet for å samle forskerressurser på tvers av 

fakultet, institutter og forskergrupper til felles prosjekter i HSN, slik de overordnede 

strategiene legger opp til. Med utgangspunkt i identitet og «hjemstavn» i eget institutt, kan 

man bidra i SESAM-genererte aktiviteter på time- og prosentbasis, uten å miste sin primære 

faglige forankring. Dette vil kreve noe tilpasninger av våre prosjektadministrative verktøy, et 

arbeid som vi erfarer er i gang, og som personell fra SESAM delvis er involvert i. Senteret vil 

https://vive.dk/
https://ruc.dk/er-en-master-i-social-entreprenorskab-noget-dig
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/
http://www.socentral.no/
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med den modellen det her legges opp til, ikke ha en egen forskerstab, men likevel ha 

tilknyttede forsker- og administrative ressurser.  

Professor Halvard Vike er senterets faglige leder. Vike har omfattende norsk og internasjonal 

publisering. Han nyter stor respekt som forsker på den norske og nordiske velferdsstaten. 

Vike har ledet en rekke større forskningsprosjekter. Han bidro til Makt- og 

demokratiutredningen (1998-2003) med boken Maktens samvittighet: Om politikk, styring 

og dilemmaer i velferdsstaten, en oppfølger kom i 2004: Velferd uten grenser: Den norske 

velferdsstaten ved veiskillet, og i 2009; Over profesjonelle barrierer, sammen med tre norske 

kolleger (Eide m. fl. 2009). Denne høsten er han medforfatter av tre faglitterære bøker, bl.a. 

Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State (Vike 2017).   

Statsviter (cand.polit.) Lars U. Kobro vil ivareta rollen som senterleder. Rollen innebære 

hovedsakelig akkvisisjon mot BOA-markedet, å bygge- og håndtere nettverk sammen med 

deltakere i advisory board (se nedenfor), og koordinere framdrift og sikre leveranser i de 

prosjektene senteret til enhver tid arbeider med. Han vil også arbeide med formidling og 

profilering (sammen med HSNs informasjonsenhet). Kobro har syv års erfaring som 

oppdragsforsker fra Telemarksforsking. Han har sterk operativ prosjektlederkompetanse, 

han har satt sammen innhold og undervist i flere ledelsesfag ved UiT, Norges arktiske 

universitet i Tromsø, og han underviser i videreutdanningstilbudet; Master i 

kunnskapsledelse ved HSN/Handelshøgskolen, Campus Drammen. Han er forfatter av et 

tyvetalls vitenskapelige rapporter i Telemarksforskings skriftserie, bl.a. Sosiale 

entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom (Gustavsen og Kobro 2012 ). Kobro har 

vært prosjektleder for et stor antall tverrfaglige utviklingsprosjekter.  

SESAM vil etablere et advisory board. Det er ikke et styre, fordi det ikke vil ha annen 

myndighet enn å være strategiske rådgivere for senterets utvikling. SESAM vil formelt sett 

rapporterer til instituttleder Ramona Lorentsen, dekan Heidi Kapstad og til rektoratet på 

ordinært vis iht. HSNs organisatoriske struktur. Professor Lars Hulgård vil være leder av 

advisory board. Han har en unik posisjon i fagfeltet internasjonalt. Vi vil utnytte dette ved å 

profilere senteret med ham som leder av advisoy board i alle sammenhenger hvor det er 

naturlig. Vi vil ellers sette sammen forumet med tanke på maksimal effekt mht. både 

kompetanse, forankring i interessante markeder, innovasjonsferdigheter og 

profileringseffekt. Sammensetting av forumet er satt på vent i påvente av styrets senter-

akkreditering.  

Senteret skal ikke tilby utdanning i HSNs ordinære portefølje, men tilby kunnskap om sosialt 

entreprenørskap og sosial innovasjon i EVU-markedet. Både denne og annen FoU-aktivitet 

skal baseres på ekstern finansiering og i sum gi et pluss-bidrag til HSNs samlede økonomi, se 

budsjettskisse nedenfor. 
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En forskerpool 

Personene i listen nedenfor er forskere som i de instituttene og forskergruppene de tilhører, 

har arbeidsoppgaver, kompetanse og interesse for å arbeide innenfor SESAMs formål og 

mandat. Alle har uttrykt dette eksplisitt og vil etter senterakkrediteringen, inngå i en form 

for forskerpool for Sesam. Det er viktig å understreke at denne poolen ikke blir lukket, slik at 

nettverksprinsippene som Sesam bygger på vil være åpne og fleksible. Personer som pt. er 

engasjert i forskningsprosjekter eller i akkvisisjonsfaser i SESAMs portefølje er merket med 

en stjerne. Som det vil fremkomme av listen, er det der personer som også er involvert i 

andre senterkonstellasjoner ved HSN. Det er etter vår vurdering en styrke, fordi det viser 

prov på HSNs organisatoriske fleksibilitet mht. tverrfaglig internmobilitet av forskerressurser. 

 

 Lasse Sonne, førsteamanuensis, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Fakultet for 
humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap * 

 Sikunder Ali, Førsteamanuensis, Institutt for matematikk og naturfag. Fakultet for Humaniora, 
idretts- og utdanningsvitenskap 

 Eva Mågerø, professor. Institutt for språk og litteratur. Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap * 

 Hanne Viken, høgskolelektor. Institutt for økonomi og IT. Handelshøyskolen * 

 Etty Ragnhild Nilsen, førsteamanuensis. Institutt for økonomi, markedsføring og jus.  
Handelshøyskolen 

 Tony Burner, professor, Institutt for språk og litteratur. Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap  

 Halvard Vike, professor. Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap 

 Hans A. Hauge, førsteamanuensis, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap * 

 Ellen Andvig, dosent, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap * 

 Ketil Eide, førsteamanuensis, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap 

 Nils-Petter Karlsson, førstelektor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap * 

 Tore Norendal Braathen, førsteamanuensis. Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for 

helse og sosialvitenskap * 

 Vibeke Krane, førsteamanuensis. Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 

sosialvitenskap * 

 Mariann Mustvedt, høgskolelektor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap * 
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 Marit Borg, professor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap * 

 Bengt Karlsson, professor, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag. Fakultet for helse og 
sosialvitenskap * 

 Irene Langeggen, førstelektor, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign. Fakultet for helse 
og sosialvitenskap  

 Monika Knudsen Gullslett, førsteamanuensis, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap 

 Runar Gundersen, rådgiver, Institutt for økonomi og IT. Handelshøyskole 

 Thomas Brekke, førstelektor, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. 
Handelshøyskolen 

 Are Branstad, førsteamanuensis, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. 
Handelshøyskolen 

 

Budsjettskisse 

Det ligger i oppdragsforskningens grunnlag, slik den eksempelvis utøves av en rekke såkalte 

fokusinstitutter (samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter), at virksomheten langt på vei 

er selvfinansierende. Det skal også gjelde SESAM som blir å oppfatte som et senter for 

oppdragsvirksomhet på sitt fagfelt. Senteret regnskapsførers i dag i eget prosjektområde. 

Dette foreslår vi fortsetter. Vi foreslår at forventet overskudd fra senterets BOA-aktivitet 

hovedsakelig beholdes i virksomheten for å stimulere lønnsomhetsvurderinger i 

prosjektenes budsjettering og drift, med mulighet for å trygge en økonomi i senteret for å 

bygge opp mer oppdragsforsknings-kapasitet. Et minimum av faste ansatte vil holde 

driftskostnadene nede. Vi tror virksomheten vil kunne finansiere- og greie seg med én fast 

ansatt; en prosjektleder/koordinator, og en 50 prosent administrativ ressurs direkte knyttet 

til senteret. Det gir et slikt kostnadsbilde: 

Utgifter:  

A. En daglig leder/oppdragsforsker med et kombinert  

faglig og administrativt ansvar      kr. 1,0 mill. 

B. En 50 % stilling til administrativ support og informasjonsarbeid  kr. 0,5 mill. 

C. Driftsutgifter; markedsføring, reiser, etc.      kr. 0,3 mill. 

SUM faste utgifter        kr. 1,8 mill 

 

Variable kostnader:  

D. HSN forskertimer i BOA og EVU-prosjekter        kr. D x 

E. Kjøp av fremmedtjenester (forskere fra eksterne miljøer) i BOA og EVU   kr. E x 
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Inntekter 

Variable inntekter:  

F. BOA og EVU-prosjekter prises og faktureres kunde i gjennomsnitt 50% over 

budsjetterte summen av D x og E x.   

Variable inntekter vil etter en slik beregning dekke opp sum variable + faste kostnader 

ved en salgsinntekt på kr. 3,6 mill. (break even). All salgsinntekt over dette vil tilføre 

senteret/HSN netto inntekt. Allerede første driftsår med daglig leder i 50 prosent stilling 

har senteret generert en BOA-inntekt på kr. 4 mill. (noe av dette vil inntektsføres i 2018). 

En årlig BOA inntekt på kr. 4 mill. vil derfor være realistisk.  

 

Interessenter  

Aktørbildet i Norge er ikke entydig. Flere arbeider på feltet, men ikke gjennom forskning. 

Investeringsselskapet FERD har en egen divisjon; FERD-Sosiale Entreprenører, som hvert år 

tar inn et antall sosiale entreprenørielle virksomheter i sin portefølje som de støtter med 

kapital og kommersialiseringskompetanse en periode. De bidrar også med noe rådgivning 

utenfor denne porteføljen. De arrangerer hvert år en nasjonal konferanse om sosialt 

entreprenørskap. Kronprinsparets Fond retter seg mot sosiale entreprenører som har til 

formål å redusere frafall og sosiale problemer i skoleverket. Kavlifondet, Ekstrastiftelsen, 

Gjensidigestiftelsen og andre fond som også støtter sosialt entreprenørskap. Felles for flere 

er at de etterspør mer forskning og kvalifisert viten på feltet. Se flere uttalelser i eget 

vedlegg.   

Senter for Sosialt Entreprenørskap sier om seg selv at de er en «interesseorganisasjon, 

utviklingspartner og fagarena for samfunnsnyttig innovasjon». De er registrer i Brønnøysund 

både som paraplyorganisasjon og som virksomhet som driver salg av tjenester/rådgivning. 

Tre enkeltpersoner, to av dem mor-datter, står bak etableringen, ingen av de tre har 

akademisk bakgrunn. Senteret arrangerer workshops, seminarer og annet, de leier seg ut 

som prosjektledere og påtar seg ulike konsulentoppdrag.  

SoCentral er en medlemsorganisasjon med ca. 250 medlemmer, blant dem er HSN/SESAM. 

SoCentral har en faglig stab på 6 ansatte, 1 praktikant og 3 assosierte partnere. De har lagt til 

rette for co-working space i 5. etasje på Sentralen i Øvre Slottsgate i Oslo hvor SESAM har to 

kontorplasser. De påtar seg prosjektledelse og konsulentvirksomhet, tar selv initiativ til en 

rekke utviklingsoppdrag og server ellers medlemmer og andre med råd og støtte. De inngår 

som samarbeidspartner for SESAM i to forskningsprosjekter. Gjennom medlemskap i 

SoCentral har SESAM tilgang på møteromsfasiliteter og en co-working space sammen med 

en rekke aktører fra praksisfeltet i Oslo. 

På forskningsfronten er det fire miljøer som de siste fem årene har levert 

forskningsrapporter eller vitenskapelige artikler på feltet, fra Norge.  

http://www.ferd.no/sosiale_entreprenorer/hva-er-sosent
http://kronprinsparetsfond.no/
https://kavlifondet.no/?s=sosialt+entrepren%C3%B8rskap
http://www.sosialinnovasjon.com/
http://www.socentral.no/
http://www.sentralen.no/
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Uni Research Rokkansenteret (Bergen) og Institutt for samfunnsforskning har markert seg 

som aktører på feltet, med en tydelig faglig inngang fra frivillige organisasjoner og 

sivilsamfunnsperspektiv. De to miljøene har siden 2008 samarbeidet institusjonelt om Senter 

for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. I det siste har også BI-NHH begynt å 

interessere seg for emnet, med en slagside mot de forretningsmessige sidene av feltet. 

Professor Benedicte Brøgger ga tidligere i år ut boken Sosialt entreprenørskap i Norge 

(Brøgger 2017). Telemarksforsking leverte i 2012 en rapport på feltet, men har siden ikke 

hatt aktivitet i den fagretningen.  UiO har ingen forskningsaktivitet, men tilbyr et halvt års 

studieopphold i Sør-Afrika i sosialt entreprenørskap.  

Ut over dette kan vi ikke se at det foregår systematisk forskning eller undervisning i emnet 

ved noen UH-institusjon i Norge per dato. 

KS har i flere sammenhenger stått fram som en viktig interessent og pådriver for økt 

forskning om offentlig innovasjon generelt og sosialt entreprenørskap spesielt. De ga, 

sammen med Ferd, nylig ut et verktøy for sosial innovasjon beregnet på samspill mellom 

kommuner og sosiale entreprenører.  

KMD sto sentralt i utvikling av et inspirasjonshefte: «Veier til samarbeid. Sosiale 

entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor – eksempler og idéer» i fjor. Siden 

har de vært relativt passive på feltet. I stedet har ASD) markert seg som det departementet 

med sterkest engasjement på det aktuelle fagfeltet. De forvalter en tilskuddsordning til 

formålet; mellom 12 – 14 mill. i året. Se en nærmere gjennomgang av ulike interessenter mv. 

i SESAM rapport 1/2017 (Kobro et al. 2017).   

 

Forankring i HSNs overordnede strategier 

Senteret vil bidra med å styrke HSNs internasjonale profil og tverrfaglige forskningsaktivitet 

og medvirke aktivt i å tilføre virksomheten entreprenørielle kvaliteter. Konkret vil senteret 

bidra med å oppnå flere strategiske mål:  

Overordnede strategier SESAMs bidrag 

Forskning og faglig utvikling, mål 2:  

Identifisere og utvikle satsingsområder og 

tverrfaglige forskningsområder. 

 

SESAM vil gjøre oppdragsforskning i tverrfaglige 

prosjekter som krever bidrag fra flere faggrupper og 

institutter fra flere fakulteter. 

Forskning og faglig utvikling, mål 6:  

Styrke forskningsformidling gjennom å 

- tilby opplæring i og legge til rette for 

forskningsformidling,  

- aktivt promotere egen forskning og utviklingsarbeid 

eksternt,  

- motivere for aktiv deltakelse i samfunnsdebatten 

 

SESAM vil fremme forskningsbasert innovasjon i 

velferdsstaten og delta i den offentlige diskursen på 

feltet. 

Forskning og faglig utvikling, mål 7:   

http://uni.no/nb/uni-rokkansenteret/
http://www.samfunnsforskning.no/
http://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/
http://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/
https://www.cappelendamm.no/_sosialt-entrepren%C3%B8rskap-i-norge-benedicte-br%C3%B8gger-9788202394745
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2114&merket=5
http://www.uio.no/studier/program/sosent/
file:///C:/Users/kobro/Desktop/SESAM/Strategi/Sentersøknad/Nytt%20verktøy%20for%20sosial%20innovasjon
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veier-til-samarbeid/id2540583/
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Bidra til innovasjon og verdiskapning i offentlig og 

privat sektor gjennom å 

- fremme forskningsbasert innovasjon som løser 

samfunnsutfordringer, og  

- styrke posisjonen som kunnskapsaktør i 

brukerstyrte forskningsprogrammer. 

SESAMs formål og fire strategiske fokusområder 

handler om å løse sosial problemer gjennom 

innovasjon/forskning på samfunnsinnovasjon.  

Samskapende forskning handler om å forske 

sammen med brukere/sivilsamfunn. 

Internasjonal strategi, mål 1:  

- HSN skal ha en avtaleportefølje som bidrar til et 

aktivt internasjonalt samarbeid.  

 

- HSNs skal legge til rette for et internasjonalt 

læringsmiljø på alle studiested. 

 

 

SESAM har signert medlemskap i det internasjonale 

forskernettverket EMES, og er i involvert i å bygge 

opp et Nordisk forskernettverk. 

SESAM arbeider for skape en nordisk arena for 

master og phd-studenter, som sammen med 

forskere skal finne inspirasjon, generere aktuelle 

forskningsoppgaver og bygge nyttig nettverk. 

Internasjonal strategi mål 4:  

Internasjonalt samarbeid skal styrke HSNs rolle som 

regional kunnskapsaktør 

 

SESAM har allerede ett regionalt partnerskap, og vil 

søke flere i det regionale arbeidslivet. 

Strategi for samfunnsforankring, mål 1.  

HSN skal være en aktiv og etterspurt 

samarbeidspartner for å øke samlet kunnskap-, 

konkurranse-, og attraksjonskraft i regionen 

 

SESAM arbeider strategisk med nærvær i Oslo 

gjennom medlemskap i SoCenter, og jobber også 

strategisk på andre faglige arenaer (key-speaker på 

NAV-konferanser, deltakelse på møter i Innovasjon 

Norge sentralt, samarbeid med UE, møter med 

regionale innovasjonsselskap mv.) for å være en 

tydelig, attraktiv og etterspurt samarbeidspartner. 

Strategi for samfunnsforankring, mål 2.  

Bidra til at partnere i regionen kan utnytte 

internasjonale programmer for å bidra til å løse 

regionale og globale samfunnsutfordringer. 

 

SESAMS gode forankring i miljøer innenfor- og tett 

på EU, vil sammen med nær dialog med 

internasjonal avdeling ved HSN, åpne for muligheter 

til å trekke eksterne samarbeidspartnere i regionen 

med i relevante internasjonale programmer. 

Strategi for samfunnsforankring, mål 4. 

HSN skal være en pådriver for bærekraftig regional 

innovasjon, bl.a. ved å 

integrere innovativ tenkning og entreprenørskap 

som viktige deler i alle fagområder og 

studieprogram.  

 

SESAM bidrar aktivt til styrking av entreprenørskap- 

og innovasjonsferdigheter i undervisningen, 

Innovasjonscamp etc. ved flere institutt.  

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har utviklet en egen strategisk plan som også SESAM 

vil være et instrument for å realisere. Særlig de syv strategipunktene under strategiområde; 

Forskning, faglig utvikling og innovasjon gjengitt nedenfor, treffer godt med senterets 

operative BOA-relaterte ambisjoner:  
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HS’ fakultetets strategi, kapittel «Forskning, faglig utviklingsarbeid og innovasjon»: 

1. Fakultetets forskning og fagutvikling er nyskapende og av høy kvalitet, og bidrar til 

innovasjon og verdiskapning i offentlig, frivillig og privat sektor  

2. Fakultetet utvikler ny kunnskap i tråd med samfunnets behov både gjennom utvikling 

av kjernevirksomheten og eksternt finansiert virksomhet 

3. Fakultetet er nasjonal og internasjonal foretrukket samarbeidspartner innen våre 

fagområder og har en portefølje av samarbeidsavtaler som bidrar til aktivt regionalt 

og internasjonalt samarbeid 

4. Fakultetet øker omfanget av eksternt finansiert virksomhet innen våre fagområder og 

deltar i og leder EU-prosjekter 

5. Fakultetet er en pådriver for regional innovasjon og samfunnsutvikling, og fakultetets 

ansatte er aktive og synlige i samfunnsdebatten og som kunnskapsformidlere 

6. Fakultetets forskere samarbeider på tvers av institutter og fakulteter og inkluderer 

studenter i sine prosjekter 

7. Det er et sterkt og forpliktende samarbeid mellom fakultetets forskningsmiljøer, 

relevant arbeidsliv i regionen og nasjonalt og internasjonale forskningsmiljøer 

I sum vil SESAM bidra til å utvikle HSN etter visjonen om å være et internasjonalt orientert, 

regionalt forankret og entreprenørielt universitet med høy internasjonal kvalitet og gjennom 

økt oppdragsforskning.   

 

 

Avslutning 

Senteret har allerede oppnådd betydelig positiv oppmerksomhet, positiv inntjening med en 

omsetning på ca. kr. 3,5 mill. første år, uten andre ansatte enn en 50% prosjektlederressurs. 

Over halvparten av senterets oppdragsinntekter er imidlertid betalt videre ut til eksterne 

samarbeidspartnere. Fordelen med dette er naturligvis at vi bygger posisjon i flere miljøer 

enn vårt eget, ulempen er at vi i noen grad «lekker» kapital som kunne vært brukt til å bygge 

egen kapasitet og kompetanse.  

Det er etter vår vurdering og erfaring rett tid for bruk av et senter som FoU-instrument i BOA 

markedet på temaene sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap nå. Vi vet ikke hvor lenge 

posisjonen som vi er i ferd med å ta, er ledig. Vi vet heller ikke hvor lenge oppmerksomhet 

og etterspørsel etter FoU-oppdrag på dette feltet vil vare. Vi vurderer det slik at anledningen 

bør nyttes nå, så bør det vurderes relevans for et slikt senter fortløpende. Ethvert senter kan 

avvikes om det skulle vise seg hensiktsmessig i en framtidig situasjon. Det kan derfor med 

fordel legges inn en forutsetning i en beslutning om senterakkreditering, at senteret 

evalueres før eventuell re-akkreditering om f.eks. fem år.   
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VEDLEGG 1 

Mandat 

SESAM skal være et nasjonalt kunnskapsmiljø med et mandat om å prege 

kunnskapsfronten på sitt fagfelt; sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap, både 

eksternt i den norske velferdsstaten og intern i kunnskapsutviklingen i HSN.  

 Eksternt skal SESAM framstå som en foretrukket forskningspartner i utvikling og 

anvendelse av ny kunnskap om samskapende sosial innovasjon og sosialt 

entreprenørskap i den norske velferdsstatens utvikling og fornyelse. Vi skal oppleves 

som en kunnskapsrik, anvendelig, inspirerende og ettertraktet samarbeidspartner av 

aktører i alle sektorer og nivåer i velferdssamfunnet.  

 

 Internt skal SESAM være en node som utvikler, samler, og sprer innsikt og erfaring fra 

alle relevante USN-fagmiljøer og personer, på tvers av fakulteter og campuser, slik at 

vår samlede kompetanse innenfor SESAMs faglige profil vil være i stadig utvikling.  

 

  



21 
 

VEDLEGG 2 

Vitenskapelig og populærvitenskapelig arbeid ved fakultetet, knyttet til forskerressurser som 

arbeider med senterets virksomhet: 

 Hans A. Hauge og Tora Mathea Wasvik skrev kapittelet om Norge i den vitenskapelige 

antologien «Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives» 

(Routledge, 2016). De analyserer i kapittelet hvilke aktører som engasjerer seg i 

sosialt entreprenørskap i Norge, og hvordan disse aktørene forsøker å påvirke 

meningsinnholdet i samsvar med egne interesser. På den måten klargjør de hvilke 

utfordringer som må møtes for at sosialt entreprenørskap skal bli anerkjent som et 

selvstendig sosialt felt i Norge.  

 

 Hans A. Hauge er også engasjert av "Mutual Learning Program" under "DG 

Employment, Social Affairs and Inclusion" (Europan Commission) som uavhengig 

landekspert på sosialt entreprenørskap i Norge, og skal presentere paper på en 

konferanse i regi av programmet, i Arbeids og sosialdepartementet, i desember i år.  

 

 Tora Mathea Wasvik er PhD-stipendiat knyttet til SESAM, med et forskningsprosjekt 

om arbeidsinkludering av mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. Hun 

analyserer om- og i tilfelle hvordan arbeidsinkluderingsbedrifter med lang historie i 

Norge - kan forstås som eksempler på sosialt entreprenørskap. På denne måten 

bidrar hun til å utvikle forståelsen av hva sosialt entreprenørskap er, og hva det kan 

bidra til i norsk og internasjonal sammenheng.  

 

 Ann Kristins Larsgaard gjennomfører også et PhD-prosjekt innenfor SESAMs 

fagområde. Larsgaards phd-prosjekt knytter seg til sosialt entreprenørskap i 

barnevernfaglig arbeid. Det er en studie av møtet mellom sosialt entreprenørskap og 

offentlig barnevernfaglig utdanning og praksis, der formålet er å belyse hva som skjer 

når nye holdninger og arbeidsmåter møter tradisjonelt barnevernfaglig arbeid.  

 

 Lars U. Kobro & Ellen Andvig: Social innovation and entrepreneurs in the Norwegian 

context, on the outskirts of a European discourse. Paper presented at the “6th EMES 

International Research Conference on Social Enterprise - Social enterprise for 

sustainable societies, 3.-6. July 2017, Université Catholique de Louvain, Belgium.  

 

 Nils-Petter Karlsson: Social entrepreneurship and student enterprise in Norway – Does 

the Nordic welfare state get in the way? Paper at the “6th EMES International 

Research Conference on Social Enterprise - Social enterprise for sustainable societies, 

3.-6. July 2017, Université Catholique de Louvain, Belgium.  

 

 Wasvik, T.M., Larsgaard, A.K & Hauge, H.A. (presenter) (2016). Social enterprise and 

the third sector: an analysis of public discourse in Norway. Oral presentation at ISTR 

12th International Conference. Stockholm June 28.-July 1. 
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 Larsgaard, A.K., Hauge, H.A. (presenter) & Eide, K. (2015). Improving children’s 

participation in child welfare services through social enterprise: The interplay 

between entrepreneurs, children, child welfare officers, and academia. Oral 

presentation at EMES 5th International Research Conference. Helsinki June 30.-July 3 

 

 Lars U. Kobro. Sosialt entreprenørskap i Norge. - Politisk retorikk eller ny metodikk?  

Artikkel i Stat & Styring, nr. 1/2017.  
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VEDLEGG 3 

Uttalelser fra Ferd sosiale entreprenører, SoCentral og Innovasjon Norge  

 

Hei Lars! 

Ja, det er behov for fagmiljøer i Norge som bygger seg opp kunnskap om sosial innovasjon og sosialt 

entreprenørskap. Vi opplever at det er få miljøer i dag som har gått i dybden på dette området, og at 

det er økende interesse internasjonalt for innovasjon inn mot velferdsstaten, sosiale ytelser og 

generelt nye løsninger på anerkjente problemer i samfunnet. 

Vi trenger forskningsmiljøer som har tydelige ambisjoner på dette området og som ser at det å forske 

på innovasjoner krever nyskaping også i forskningsmetodikken – ved at man også bør gå aktivt inn i 

prosesser og måle sosiale effekter underveis i innovasjonsprosessen på nyskapende måter. 

Vennlig hilsen  

 

Katinka Greve Leiner 

Direktør Ferd Sosiale Entreprenører 
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Hei, Lars 

Angående var dialog om behov for økt forskningsstøtte til praksisfeltet som vokser frem innen 

samfunnsinnovasjon, så sender jeg her våre tanker.  

Det norske velferdssamfunnet knirker i sammenføyningene. Vi kan ikke løse alle problemer med 

samme metode som vi har gjort i hele perioden etter krigen; med at offentlig sektor øker sine 

budsjetter og sine byråkratier og leverer stadig nye tilbud og tjenester ovenfra. Vi trenger nye 

løsninger på mange områder, og de må skapes i samarbeid på tvers av nivå, fag, bransjer og sektorer. 

Det finnes ressurser, kunnskap og ideer der, men siloer, vanetenking og utdaterte strukturer står i 

veien for gode løsninger. 

  

SoCentral ble startet i 2012 fordi vi som står bak kjente på behovet for å utvikle og teste ut flere 

former for bærekraftige forretningsmodeller, hvor samskaping står i sentrum. Vi ville vise at mange 

samfunnsutfordringer kan løses med økonomisk bærekraft uten å miste av syne et kompromissløst 

fokus på sosial verdi. SoCentral har i dag over 220 medlemmer i vår nordiske inkubator for 

samfunnsinnovasjon og våre seks ansatte, ene praktikant, og tre assosierte partnere inngår i mange 

nasjonale og internasjonale nettverk. Vi driver i tillegg en rekke prosjekter, og har i flere prosjekter 

hatt gleden av å samarbeide med menneskene i SESAM, og gledet oss naturligvis over at senteret 

ville markere sin fødsel hos oss på Sentralen i november 2016. Vi håper at dette samarbeidet kan 

fortsette i framtidige prosjekter.  

  

Vi i SoCentral har ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn. Vi har nytte av å komplettere den med 

forskerkompetanse. Vi ønsker derfor sterkt at SESAM skal utvikle seg som et kompetent tverrfaglig 

forskningsmiljø, både fordi vi vil ha glede av en slik ressurs for egen del, men like mye fordi vi ser at 

våre medlemmer og andre sosiale entreprenører i praksisfeltet trenger forskningsstøtte. 

  

 Med vennlig hilsen 

------------------------- 

Thomas Berman  

daglig leder 

SoCentral AS 

(+47) 907 87 982 

 

SoCentral AS 

℅ Sentralen 

Øvre Slottsgate 3 

Oslo, Norway 
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Hei Lars! 

Det er ikke vanskelig for oss å gi en uttalelse om at mer FoU-aktivitet om sosial innovasjon og sosialt 

entreprenørskap er viktig og riktig! Velferdsstaten står under press. Fornying av offentlig sektor, 

kostnadsreduksjoner, digitalisering og forventninger om nye tjenester vil skape et marked for aktører 

som i dag ikke er en del av tjenesteproduksjonen. Samtidig står entreprenører som produserer 

tjenester innenfor sosial sektor under press, tydeliggjort i karakteristikker som «velferdsprofitører». 

Det må stilles nye spørsmål, og finnes nye svar for å løse morgendagens problemer i utvikling og 

produksjon av tjenestene, i samspillet mellom offentlige, private og frivillige ressurser.  

Innovasjon Norge har i stigende grad fokus og virkemidler på alle fasetter i innovasjonssamarbeidet 

mellom det offentlig og det private. Dette er nytt landskap, og det er behov for bedre kunnskap om 

hvilke problemer det er verdt å løse, hvordan de best kan løses, og økt kunnskap om effektene av de 

prosjektene vi etter hvert får erfaringer fra. 

 

Med vennlig hilsen 
 
Bård Stranheim 
Gründere og oppstartsbedrifter  

Mobil:+4790885035  |  Email: bard.stranheim@innovasjonnorge.no  |  Twitter: @innobaard  

 

 

www.innovasjonnorge.no 

 

 

 

  

mailto:elkar@innovasjonnorge.no
http://www.innovasjonnorge.no/
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Til viserektor Pål Augestad 

Saken i korte trekk 
Fakultetet for helse- og sosialvitenskap (HS) har hatt en god og omstendelig 
prosess knyttet til akkrediteringen av Senter for sosialt entreprenørskap og 
samskapende sosial innovasjon. – SESAM. En samlet ledergruppe ved fakultetet 
står bak fremsendelse av denne akkrediteringssøknad.  
 

Saksopplysninger 
Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ble 

etablert ved Høgskolen i Telemark i 2016. Opprettelsen av senteret hadde sin 

bakgrunn i en sterkt økende etterspørsel etter kunnskap innen sosialt 

entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, både nasjonalt og 

internasjonalt.  

Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon skal være 

organisert på fakultetsnivå og forskningsleder rapporterer direkte til dekan. 

Senteret skal være fakultetsovergripende og bidra til å vitalisere HSN sine ulike 

utdanninger. Senteret bidrar til å styrke fakultetets og høyskolens 

innovasjonskunnskaper og ferdigheter innen sosialt entreprenørskap og aktivt 

utvikle et forskningsfelt hvor teori om entreprenørskap og innovasjon kobles til 

norske velferdspolitiske felt under omstilling.  Det finnes flere sterke 

innovasjonsmiljøer ved HSN og klare grenseflater til annen faglig virksomhet. 

Det er i søknaden løftet frem en tverrfaglig forskerpool ved HSN. Sosialt 

entreprenørskap er en stor satsning innen EU og en tverrfaglig forskningspool 

vil styrke HSN sin satsning om EU-midler Senter for sosialt entreprenørskap og 

samskapende sosial innovasjon skal ha en aktiv rolle i BOA/EVU-markedet og 

være en foretrukket forskningspartner i utvikling og anvendelse av ny kunnskap 

om samskapende sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Senteret har et 

klart mål om å være et nasjonalt forskningsmiljø med en internasjonal 

tilnærming hvor innsikt og erfaring innen fagområdet samles, slik at både 

kompetanseheving- og deling, internt og eksternt, muliggjøres.  

Forskningsfeltet innen sosialt entreprenørskap og samskapende innovasjon ser 

foreløpig ut til å være svakt utviklet, spesielt i Norge. Dog er feltet i sterk vekst 

internasjonalt, også innen akademia. Senter for sosialt entreprenørskap og 

samskapende sosial innovasjon rigges som et oppdragsforskningsmiljø, med 

praksisnære forskningsprosjekt.  Senterets organisering gjør at en raskt kan 

svare opp den økende graden av henvendelser knyttet til forskningsoppdrag på 



feltet. Det jobbes aktivt ved senteret knyttet til nettverksbygging, både 

nasjonalt og internasjonalt. Senteret har gjennom sitt første år allerede 

opparbeidet en stor avtaleportefølje og har hatt en omsetning på rundt 3,5 

millioner.  

Vurdering 
Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon bidrar til 

et klart uttalt behov, både fra nasjonale og internasjonale aktører, om mer 

innovasjon i velferdstjenestene samt mer kunnskap knyttet til innhold, 

organisering og kvalitet på tjenestene. Dette er høyaktuelt i dagens samfunn 

med en velferdsstat i omstilling. Senterets særegenhet ligger i at en har klart å 

etablere seg tidlig, og i takt med, et stadig økende behov for mer kvalifisert 

kunnskap om sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i Norge. Gjennom 

tilsagn på flere oppdrag har senteret allerede befestet seg som et tverrfaglig 

kunnskapssenter på området hvor forskningen foregår sammen med brukeren 

og sivilsamfunnet.  

Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon er en 

sentral satsning ved HS. En satsning som skjer i tett samarbeid med andre 

fakulteter ved HSN og i et regionalt og nasjonalt, internasjonalt perspektiv. 

SESAM vil spille sammen med øvrig sentersatsing ved fakultetet, slik at de ulike 

satsingene vil understøtte hverandre. Vi har allerede eksempler på dette, noe 

dekanen ved HS vil sørge for at blir ivaretatt fremover.  

 

Drammen 27.november 2017 

 

Dekan Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
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Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HSN  

 

Saken i korte trekk 

Kunnskapsdepartementet har pålagt høgskoler og universitet å opprette Råd for samarbeid med 

arbeidslivet som et virkemiddel for et mer strukturert og bedre forankret samarbeid mellom høyere 

utdanning og arbeidslivet.  I denne saken foreslås det å opprette to Råd for samarbeid med arbeidslivet 

(RSA) ved HSN som skal bidra til å utvikle og styrke høgskolens rolle som en profesjons- og arbeidsrettet 

institusjon gjennom en strategisk og strukturert dialog og samarbeid med samfunns- og næringsliv. Skriv 

saken i korte trekk her. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar å etablere to Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskolen i Sørøst-

Norge, ett RSA Offentlig sektor med forankring i utviklingsprosjektet HSN Profesjon og ett RSA 

Privat sektor med forankring i utviklingsprosjektet HSN Partnerskap. 

2. Styret vedtar forslag til ett felles mandat for de to rådene. 

3. Styret delegerer til rektor å utforme endelig profil på RSA Offentlig sektor og RSA Privat sektor, 

samt oppnevne medlemmene i disse ut fra de forutsetningene som ligger i saken og styrets 

diskusjon i møtet.  

 

Saksopplysninger 

I 2011 ble universitet og høgskoler pålagt av Kunnskapsdepartementet (KD) å opprette Råd for samarbeid 

med arbeidslivet (RSA) som et virkemiddel for et mer strukturert og bedre forankret samarbeid mellom 

høyere utdanning og arbeidslivet (St.meld. 44 (2008-2009)). Rådene skulle bidra til bedre og mer rele-

vante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud (NIFU Rapport 2017:19). Institusjonene ble 

bedt om å utforme nye og bedre strategier sammen med partene i arbeidslivet, studentrepresentanter og 

ulike typer samfunnsaktører. Institusjonen kunne selv vurdere formen på rådet men det ble lagt til grunn 

at arbeidslivets parter og studentene skulle være representert og at andre aktører fra arbeidsliv, frivillig 

sektor og politikk ble invitert inn. I strukturmeldingen ble det formidlet en forventning til universitet og 

høgskoler om å delta i arbeidet med utforming av regionale kompetansestrategier og se disse i sammen-

heng med institusjonenes egne strategier, eksempelvis gjennom RSA lokalt (St.meld 22 (2015–2016).  

 

Råd for samarbeid med arbeidslivet har en historikk hos de tidligere høgskolene som nå har blitt HSN. 

Høgskolen i Telemark etablerte et eget RSA i 2011, deretter et i samarbeid med Universitetet i Agder i 

forbindelse med fusjonsutredninger. Høgskolene i Vestfold og Buskerud var parter i et felles RSA innenfor 

Oslofjordalliansen. I samråd med KD utsatte HSN etablering av et eget RSA til resultatet av KDs evaluering 

av sektorens erfaringer med RSAene forelå (NIFU-rapport 2017:19). Hovedkonklusjonen fra NIFUs 
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evaluering er at «rådene bidrar til å styrke og forankre samarbeidet mellom universiteter og høyskoler og 

arbeidslivet, og øke den gjensidige forståelsen. Tilleggsverdien sammenliknet med eksisterende organer 

og kontaktflater med arbeidslivet er særlig knyttet til styrket dialog på strategisk nivå» (NIFU Rapport 

2017:19, s. 7). NIFU anbefaler å videreføre ordningen og gir institusjonene stor frihet til å tilpasse 

ordningen lokalt. 

 

Det foreslås å opprettet to Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HSN, ett som er forankret i utviklings-

prosjektet HSN Profesjon (RSA Offentlig sektor) og ett forankret i HSN Partnerskap (RSA Privat sektor). 

Forslaget begrunnes med at HSN Profesjon og HSN Partnerskap er sentrale strategiske utviklings-

prosjekter ved HSN og derfor viktige verktøy for å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høgskolen, 

praksisfeltet og næringslivet. Da er det hensiktsmessig å forankre RSAene nettopp her. En slik tilnærming 

støttes også av evalueringen fra NIFU som anbefaler at RSA tilpasses institusjonenes strategier, profil og 

satsingsområder. 

 

I forslaget til mandat, som følger som vedlegg til denne saken, foreslås det at formålet med RSA er «å 

utvikle og styrke høgskolens rolle som en profesjons- og arbeidsrettet institusjon gjennom en strategisk 

og strukturert dialog og samarbeid med samfunns- og næringsliv.» Det foreslås videre at rådene skal være 

et rådgivende organ for rektor. Slik sikres en institusjonell forankring og gir rektor god anledning til å følge 

opp tilbakemeldingene i dialog med lederne for HSN Profesjon og HSN Partnerskap, ledergruppen og 

styret. Lederne for HSN Profesjon og Partnerskap vil ha en sentral rolle i å planlegge, gjennomføre og 

følge opp møtene i rådene i tett dialog med rektoratet med støtte fra egen og rektors stab.  

 

I beskrivelsen av mandatet for RSAene er det lagt noen føringer for hva rådene skal jobbe med. Disse er 

utformet med utgangspunkt i de anbefalinger departementet har gitt. Det er lagt vekt på ikke å legge for 

detaljerte føringer, da rådene må få mulighet til å utvikle sin arbeidsform og agenda ut fra 

representantenes engasjement og synspunkter. 

 

Det foreslås i mandatet at medlemmene i rådene oppnevnes for 4 år av gangen. Med to møter i året vil 

det ta litt tid for å få den ønskede dynamikk i rådene. Det legges også opp til at ett av de årlige møtene 

arrangeres som et felles RSA-arrangement med workshop/ seminar. Her kan det også inviteres inn flere 

deltakere fra arbeidslivet og fra HSN avhengig av tema. 

 

Det foreslås at rådene settes sammen av eksterne medlemmer og at øvrig deltagelse fra HSN fastsettes av 

rektor, avhengig av hvilke temaer som skal drøftes på det enkelte møte. For eksempel fremheves det i 

NIFUs evaluering at deltagelse fra dekanene er et viktig organisatorisk grep for på styrke kontakten 

mellom RSA og HSN sine fagmiljøer og slik bidra til at RSA kommer i godt inngrep med resten av 

institusjonen. 

 

Modell og prinsipper for sammensetning av RSA er drøftet med representanter fra arbeidslivet (NHO, LO, 

Innovasjon Norge og fylkeskommunene), med ledergruppen ved HSN og prosjektlederne for HSN 

Partnerskap og HSN Profesjon. Både de eksterne og interne støtter i all hovedsak opp om den foreslåtte 

modellen. Det har kommet ulike synspunkter på sammensetning av rådene, samt hvem og hva 

medlemmene skulle representere. Noen mente det var viktig ikke bare å ha generalister som fikk en plass 

bare i kraft av en posisjon, men også noen som representerte mer spesialiserte funksjoner som kunne 

bidra med andre perspektiver og innfallsvinkler. Atter andre mente det viktigste var å ha med beslutnings-

takere som representerte mer enn seg selv og kunne forplikte en institusjon inn i samarbeidet med HSN.  

 

Når det foreslås etablert to råd som tilsynelatende så tydelig adresserer henholdsvis offentlig og privat 

sektor er det ikke ensbetydende med at rådene kun har representanter fra offentlig eller privat sektor. 

HSN sin samhandling med samfunns- og arbeidsliv preges gjennomgående av en trippel helix tenkning 

hvor samspill med både offentlige og private aktører inngår. Det er en stigende erkjennelse av at det er i 

det gode samspillet mellom FoU-aktører, offentlig sektor/virkemiddelapparatet og privat næringsliv, at 

økt verdiskaping gis de beste betingelser for å lykkes. 

 

Endelig er det viktig å sikre at rådsmøtene legges på tidspunkt i året og har en agenda som gir merverdi til 
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HSN sin strategiske utvikling og virksomhetsstyring. Råd fra de to rådene kan være viktige innspill til HSN 

sin videre behandling av for eksempel studieporteføljeutvikling, budsjettprioriteringer eller strategiarbeid 

generelt. 

 

Vurdering 

Rektors vurdering er at det viktigste for styret å ta stilling til, er selve HSN sin modell for å opprette Råd 

for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Når rektor ber styret delegere beslutningen om endelig sammen-

setning av disse to rådene, skyldes det et ønske om noe mer tid til å drøfte prinsippene for sammen-

setningen av disse to rådene, samt at det vil ta noe tid å finne frem til, og få aksept fra, de personene som 

vi ønsker skal sitte i rådene. Rektor har fått viktige innspill til saken gjennom den dialogen som er 

gjennomført, men ønsker noe mer tid for å sikre en tydelig og riktig forankring av rådene i egen 

organisasjon. Vurderinger og innspill fra styret ønskes også i denne sammenheng. Høgskolen i Sørøst-

Norge er fortsatt i en formativ fase hvor alle enheter av organisasjonen skal finne sin egen naturlige plass 

og forme denne i relasjon til resten.  

 

HSN har en rekke møtepunkter og samarbeidsrelasjoner med regionens næringsliv og offentlig sektor. Vi 

opplever at det ofte er de samme personene som møtes på regionale møteplasser og i besluttende fora, 

og det kan ofte være overlappende tematikk som er på dagsorden. Det er viktig at sammensetningen av 

HSN sine RSA ikke blir en dublering av andre arenaer som til dels diskuterer og gir råd om det samme. 

Kompetanse, og samfunnets etterspørsel etter dette, er en viktig og mye diskutert tematikk, ikke minst på 

regionnivå. Det er derfor viktig å sikre at RSAs forankring i HSN imøtekommer rådets målsetning om å 

være et virkemiddel for et mer strukturert og bedre forankret samarbeid mellom høyere utdanning og 

arbeidslivet som ikke dublerer annet arbeid om det samme på andre nivå, men nettopp kompletterer slikt 

arbeid andre steder.  

 

Det er også viktig å understreke at rådenes arbeid bygger opp under Høgskolen i Sørøst-Norges profil og 

strategiske ambisjon om å være et arbeidslivsintegrert universitet. Ikke minst gjelder dette profesjons-

utdanningene hvor praksisstudier er obligatorisk, for enkelte med et omfang på 50% av studietiden. Dette 

krever et nært og godt samarbeid mellom fagfolk i utdanningen og i yrkesfeltet. Gjennom Industria-

kademiet i HSN Partnerskap utvikles og utprøves tilsvarende modell for studier rettet mot privat nærings-

liv, noe som styrker og videreutvikler samspill mellom næringslivet og HSN. RSA vil kunne være en god 

rådgiver i dette arbeidet. 

   

Vedlegg:  
1. Mandat for Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HSN 

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



Råd for samarbeid med arbeidslivet ved HSN: Mandat  

Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge har vedtatt at det skal opprettet to Råd for samarbeid 

med arbeidslivet (RSA) ved HSN. RSA Offentlig sektor forankres i HSN sitt utviklingsprosjekt 

HSN Profesjon og RSA Privat sektor i tilsvarende utviklingsprosjekt HSN Partnerskap. 

Mandat 

Formålet med rådene er å utvikle og styrke høgskolens rolle som en profesjons- og 

arbeidslivsrettet institusjon gjennom en strategisk og strukturert dialog med samfunns- og 

næringsliv. 

Rådene for samarbeid med arbeidslivet skal 

 være et rådgivende organ for rektor. 

 bidra til et overordnet, strategisk og systematisk samarbeid mellom HSN og arbeids- og 

samfunnsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 bidra til at HSNs utdanningstilbud og FoU-virksomhet møter det regionale 

kompetansebehov i arbeids- og samfunnsliv. 

 bidra med forslag til hvordan HSN kan profilere og synliggjøre sine utdanninger og 

forskningsmiljø til arbeids- og samfunnsliv. 

 bidra med forslag til hvordan HSN kan fremme innovasjon og omstillingsevne i 

arbeidslivet. 

 bidra til samfunnsutvikling gjennom deltagelse på en dialogarena som er gjensidig 

utfordrende. 

 

Organisering, ledelse og sekretariat 

RSA oppnevnes for 4 år av gangen og skal normalt møtes 2 ganger i året hvorav det ene 

møtet avvikles som et årlig felles RSA-arrangement med workshop/seminar.   

Rektor ved HSN vil lede og koordinere møtene i rådene. Stab for utviklingsprosjektene vil 

sammen med rektors stab være sekretariat og tilrettelegger for begge rådene. 
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Akkreditering og etablering av Master i klinisk helsearbeid, Institutt for 

sykepleie og helsefag, Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

 

Saken i korte trekk 

Saken gjelder akkreditering og etablering av Master i klinisk helsearbeid, Institutt for sykepleie og 
helsefag, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. 
 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar i medhold av rutine rutine KS-1.1, akkreditering og etablering av studietilbud av 

Master i klinisk helsearbeid fra og med studieåret 2018/2019. 

 

Saksopplysninger 

Søknaden er omfattet av høgskolens selvakkrediteringsrett, jf. Universitets- og høgskoleloven - UHL §3-3 
annet ledd. Master i klinisk helsearbeid er tidligere akkreditert av NOKUT i 2005 og 2010. Master i klinisk 
helsearbeid er på 120 studiepoeng etter mastergradsforskriften § 3 for kandidater med bachelorgrad i 
helse- eller sosialfag.  
 
I henhold til høgskolens vedtatte delegasjonsmatrise for akkreditering, etablering og igangsetting av 
studietilbud fra og med 61 studiepoeng med selvakkrediteringsrett skal UFU godkjenne studie- og 
emneplaner og høgskolestyret skal vedta akkreditering, etablering og igangsetting av studietilbudet. 
 
I styresak 68/17 Fastsettelse av studieportefølje, 0-opptak og opptaksmåltall for studieåret 2018/19  
Høgskolen i Sørøst-Norge vedtar styret Master i Klinisk helsearbeid lyst ut for opptak under  
forutsetning av at styret akkrediterer studietilbudet med virkning for studieåret 2018/19. 
 
Akkrediteringsprosessen  

 21.08.2017 – Godkjenning i Utvalg for utdanningskvalitet på ekstern sakkyndig komité som skal 
vurdere søknad om akkreditering av Master i klinisk helsearbeide. Følgende sakkyndige personer 
blir oppnevnt til den eksterne komitéen: 

o Annica Kihlgren, Professor, Örebro Universitet 
o Anne Marie Sandvoll, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet 

 31.10.2017 - Godkjenning i Utvalg for utdanningskvalitet før oversending til ekstern sakkyndig 
komite. UFU kvalitetssikrer at alt i søknaden er besvart, jf. malen for veiledning til NOKUT og krav 
i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. 

 06.11.2017 - Akkrediteringssøknad sendes til sakkyndig komité. 

 30.11.2017 – Rapport fra sakkyndig komité oversendes Høgskolen i Sørøst-Norge 

 08.12.2017 – Behandling av rapporten i Utvalg for Utdanningskvalitet 
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 14.12.2017 – Styrebehandling av akkrediteringssøknaden  
 

Konklusjon fra sakkyndig komité 
Den samlete konklusjonen fra sakkyndige komiteen er et at studiet fyller kriteriene for akkreditering av 
studietilbud på syklus 2 og anbefaler at studiet blir akkreditert. I arbeidet med å styrke studietilbudet 
ytterligere har komitéen noen råd til forbedringer som fagmiljøet kan vurdere: 
 

 Å utarbeide tydelig beskrivelse for hvordan ferdighetsmålene for studiet skal nås 

 Om progressionen inom programmen kan lyftas i en sammanfattande text 

 Studenterna antas under olika förutsättningar och det kan problematiseras mer 

 Dersom internasjonale søkere melder seg, bør høgskolen tilby emner på engelsk 
 

Vurdering 

Rektor vurderer at studiet oppfyller kravene som er satt til studieprogram på syklus 2 gjennom HSNs egne 

forskrifter og rutiner, studietilsynsforskriften, studiekvalitetsforskriften og NOKUTs søkerveiledning. 

Rektor anbefaler akkreditering av Master i klinisk helsearbeid og ber høgskolestyret vurdere forslag til 

vedtak som beskrevet over. 

   

Vedlegg:  
1. Rapport fra sakkyndig komité 

2. Søknad om akkreditering av Master i klinisk helsearbeid 

3. Vedtak fattet i UFU-møtet 31.10.2017 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Rapport fra sakkyndig komité, 2. syklus 
 

 

Master i klinisk helsearbeid  

Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Desember  2017 



Til sakkyndig komité! 

 
Sakkyndig komité er en institusjonelt oppnevnt komité ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) 
som har en spesielt viktig rolle i å sikre høy internasjonal kvalitet i HSNs studier. Høgskolen i 
Sørøst-Norge har med sine syv ph.d.-programmer betydelige, faglige fullmakter, og 
sakkyndig komité skal bidra til at alle studier som etableres og tilbys ved HSN har samme 
høye kvalitet som studier som akkrediteres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT). 
 
Sakkyndig komité har ansvaret for den faglige vurderingen av innholdet i nye og reviderte 
studier som HSN ønsker å igangsette eller videreføre. Det er sakkyndiges vurdering som 
ligger til grunn når det besluttes om et nytt eller revidert studium skal akkrediteres eller 
reakkrediteres. 
 
Denne rapporten er et hjelpemiddel for sakkyndig komité i deres arbeid. Sakkyndiges 
vurdering av studieprogrammet fylles inn i feltene, og rapporten sendes tilbake til HSN når 
arbeidet er avsluttet.  
 
Takk for at du vil delta i sakkyndig komité ved Høgskolen i Sørøst-Norge! 
 
 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Halvor Austenå 
Viserektor for utdanning 
Høgskolen i Sørøst-Norge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fakultet: Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Studietilbud: Master i klinisk helsearbeid (MKH) 

Grad: Master 

Studiepoeng: 120 

Rapport ferdigstilt dato:  

Sakkyndige: Annica Kihlgren, Professor, Örebro Universitet 
Anne Marie Sandvoll, Førsteamanuensis, 
Høgskulen på Vestlandet 
 

  

Saksnummer:  

 
 
  



 
Innholdsfortegnelse 

Del 1 Akkreditering .......................................................................................................................... 5 
NOKUTs formål skal ivaretas av HSNs interne kvalitetssystem og prosess for akkreditering. .................... 5 

Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter 
studietilsynsforskriften ..................................................................................................................... 6 

2.1 Grunnleggende forutsetninger for selvakkreditering, jf. søknads- og akkrediteringsmal pkt. 2.1.1 og 
studietilsynsforskriften §§ 2-1 til 2-6 ............................................................................................................ 6 
Vedlegg del 2.1 .............................................................................................................................................. 9 
2.2 Plan for studiet, jf. søknads—og akkrediteringsmal pkt 2.2 og  studietilsynsforskriften §§ 2-1 og 2-2 
med merknader .............................................................................................................................................. 9 
Vedlegg del 2.2 ............................................................................................................................................ 14 
2.3 Fagmiljø tilknyttet studiet, jf. søknads—og akkrediteringsmal pkt. 2.3 og studietilsynsforskriften § 2-3
 ..................................................................................................................................................................... 14 
Vedlegg del 2.3 ............................................................................................................................................ 15 

Del 3 Maler for tabeller og vedlegg ............................................................................................... 17 
Mal for CV .................................................................................................................................................. 17 
Tabell 1 Studenter og tilsatte ................................................................................................................... 18 
Tabell 2  Forventet antall studenter ved studiet ....................................................................................... 18 
Tabell 3  Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet ........................................................................... 19 

Del 4 Samlet konklusjon ................................................................................................................. 20 
 
 
 



Del 1 Akkreditering  

NOKUTs formål skal ivaretas av HSNs interne kvalitetssystem og prosess for akkreditering1. 

 
Ved HSN skal Utvalg for utdanningskvalitet (UFU) lokalt ha tilsvarende funksjon som NOKUT ved akkreditering 
av søknader og om revidering av eksisterende studieprogrammer. 
 
En akkreditering innebærer først og fremst at studentene skal være trygge på at studiet har gjennomgått en 
tilfredsstillende, faglig vurdering før det blir igangsatt. Akkreditering innebærer at det som i Norge betegnes 
som “høyere utdanning” tilfredsstiller alle relevante kriterier i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 
høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Studier i høyere utdanning er basert på det fremste innen 
forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Fagmiljøet ved alle høyere 
utdanningsinstitusjoner skal drive aktiv forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid.  
 
Studieavdelingen ved HSN har sekretariatsfunksjon for sakkyndig komité. 
 

                                                                 
1 Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016 som et resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold (HBV) og Høgskolen i Telemark (HiT). Nytt kvalitetssystem for HSN er under utvikling, i mellomtiden, frem til et nytt og 
fullstendig kvalitetssystem for HSN er vedtatt, benyttes deler av HBVs og HiTs kvalitetssystemer. Det kan derfor finnes 
henvisninger til disse institusjonenes kvalitetssystemer i dokumentet. 

Universitets- og høyskoleloven § 2-1 annet ledd 

Formålet med NOKUTs virksomhet er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og å stimulere 
til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene ved institusjonene. 
NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning.  



Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av 
studiet etter studietilsynsforskriften 
 

I søknaden skal studiet beskrives og begrunnes med utgangspunkt i standardene og kriteriene 

i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) §§ 

2-1 til 2-6. Nedenfor er all tekst hentet fra selve forskriften markert med fete typer, mens tekst 

hentet fra merknadene står i kursiv. Tekst i vanlig skrift er NOKUTs tilleggskommentarer.  

 

Alle kriterier er likeverdige og må være oppfylt for at akkreditering skal oppnås. 

 

2.1 Grunnleggende forutsetninger for selvakkreditering, jf. søknads- og 
akkrediteringsmal pkt. 2.1.1 og studietilsynsforskriften §§ 2-1 til 2-6 

 

2.1.1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering: 
 

a. Styringsordning (universitets- og høyskoleloven kapittel 8) 
 

b. Reglement (universitets- og høyskoleloven kapittel 8) 
 

c. Klagenemnd (universitets- og høyskoleloven kapittel 5) 
 

d. Læringsmiljøutvalg (universitets- og høyskoleloven § 4-3) 
 

e. Utdanningsplan (universitets- og høyskoleloven § 4-2) 
  

f. Vitnemål og Diploma Supplement (universitets- og høyskoleloven § 3-11) 
   

g. Kvalitetssikringssystem (universitets- og høyskoleloven § 1-6.) 
 
Alle søkere skal dokumentere at lovens krav er oppfylt, jf. punktene 1.a - 1.e over.  
HSN har akkrediterte studier på masternivå og skal derfor kun besvare punkt f. 
 

Vurdering: Høyskolen utsteder vitnemål om fullført utdanning i henhold til lov om universiteter og 

høyskoler § 3-11. Vitnemålet og Diploma Supplement foreligger som vedlegg. Dokumentene er 

utformet i henhold til Universitets- og høyskolerådets maler og etter gitte standarder i Felles 

Studentsystem. Bestått studium kvalifiserer for graden Master i klinisk helsearbeid, på engelsk: 

Master’s Degree in Clinical Health Care. Vitnemålet vil angi studieretning og masteroppgavens 

tittel. Videre foreligger det en kort beskrivelse av studiet, læringsutbyttene, oversikt over emner, 

oppnådd karakterer og forklaring av karakterskalaen.  

 
 
Konklusjon: Grunnleggende forutsetninger om punkt f. Vitnemål og Diploma Supplement er tilfredsstillende 
beskrevet 
 

 

2.1.2. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt. 
Med aktuelle forskrifter menes KDs forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning, forskrift om krav til mastergrad, forskrift om opptak til høyere utdanning og lignende. 
 



Forskrift om krav til mastergrad.  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051201-1392.html 
Det skal redegjøres for hva slags mastergradsstudium (§§ 3, 4 eller 5) det søkes om, og hvordan relevante 
krav fylles, jf. §§ 3 og 4 om faglige minstekrav ved opptak og § 6 om krav til selvstendig arbeid.  
 
Alle søkere legger ved regelverk for opptak til mastergraden og forskrift om opptak, studier og eksamen ved 
Høgskolen Sørøst-Norge med utfyllende bestemmelser. 
 

Vurdering: MKH er akkreditert av NOKUT i 2005 og 2010. Mastergraden er nå utviklet med to nye 

studieretninger og studieretning psykisk helsearbeid er tatt ut. Aktuelle forskrifter for studiet er forskrift 

om krav til mastergrad, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. 

Master i klinisk helsearbeid er på 120 studiepoeng etter mastergradsforskriften § 3 for kandidater 

med bachelorgrad i helse- eller sosialfag. Det stilles ikke krav om yrkeserfaring for opptak, men for 

søkere som ønsker å starte mastergradstudiet umiddelbart etter fullført bachelorgrad, kreves det 

minimum 20 % stilling i relevant klinisk arbeidsfelt gjennom studieperioden på 4 år. Opptakskravet 

blir derfor enten minimum ett års relevant klinisk praksis eller, for kandidater uten klinisk praksis, 

minimum 20 % stilling i studieperioden. Det foreligger en tydelig beskrivelse av emnene som 

inngår I de respekttive studieretningene. 

Minstekrav for opptak er karaktersnitt C eller bedre fra bachelor eller tilsvarende grad, jf. forskrift 

om opptak, studier og eksamen ved HSN § 2-5. Søkere med utenlandsk utdanning må 

dokumentere tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper. I samme forskrift ved HSN er det 

fastsatt rangeringsregler for opptak til høyskolens studier § 2-3 med utfyllende bestemmelser. 

Søkere rangeres etter karakterpoeng og det gis tilleggspoeng for praksis og tilleggsutdanning.  

I følge mastergradsforskriften § 6 skal studentene gjennomføre et selvstendig arbeid 

(mastergradsoppgave) på 30 sp. En mastergradsoppgave på 30 sp skal bidra til at studentene skal 

oppnå de definerte læringsutbyttene for studiet både hva gjelder kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse. En mastergradsoppgave av dette omfanget samsvarer også med fakultetets 

øvrige mastergrader.  

Høyskolen utsteder vitnemål om fullført utdanning i henhold til lov om universiteter og høyskoler 

§ 3-11. Vitnemålet og Diploma Supplement foreligger som vedlegg. Dokumentene er utformet i 

henhold til Universitets- og høyskolerådets maler og etter gitte standarder i Felles Studentsystem. 

Bestått studium kvalifiserer for graden Master i klinisk helsearbeid, på engelsk: Master’s Degree in 

Clinical Health Care. Vitnemålet vil angi studieretning og masteroppgavens tittel. Videre foreligger 

det en kort beskrivelse av studiet, læringsutbyttene, oversikt over emner, oppnådd karakterer og 

forklaring av karakterskalaen.  

 
 

Konklusjon: Aktuelle krav i lov om universiteter og høgskoler med tilhørende forskrifter er oppfylt. 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051201-1392.html


2.1.3. Det forutsettes at institusjonen har vurdert rekrutteringsgrunnlaget ut fra forventet 
etterspørsel/behov og samlet kapasitet knyttet til samme eller lignende studietilbud ved egen institusjon 
og andres institusjoner. 
 

Vurdering: Master i klinisk helsearbeid  er veletablert, og navnet er innarbeidet. Studiet har hatt 
akseptabel mengde studenter, med noe varierende opptaksfrekvens sammenlignet med andre 
masterstudier i helsefag i Norge. Studiet har 60 studieplasser, som sikrer kravet om 
uteksaminering av 20 kandidater per år. Studieplassene er fordelt med 15 på geriatrisk 
helsearbeid, 10 i stråling og diagnostikk, 20 i digitalisering og innovasjon og 15 på sammensatte 
helsetilstander. Geriatrisk helsearbeid har hatt økende antall søkere de senere år. Samordning av 
videreutdanning i aldring og eldreomsorg, gir mulighet til økt rekruttering av søkere som får 
godskrevet tidligere relevant utdanning. Den største utfordringen er å rekruttere til stråling og 
diagnostikk. Det er derfor behov for tettere dialog med spesialisthelsetjenesten slik at søkere kan 
få gode permisjonsordninger. Helseforetaket har behov for kompetansen, og HSN har her et 
nasjonalt ansvar, og vil utvikle handlingsplan for å øke rekrutteringen. HSN har derfor valgt å tilby 
to av emnene på engelsk. Fagmiljøet er internasjonalt og rekruttering av studenter fra utlandet vil 
kunne bidra til et større og mer spennende studiemiljø, som kan bidra til å øke rekruttering av 
norske studenter.  Det står som et krav at studentene skal ha gode norsk kunnskaper. Dette kan 
derfor bli en utfordring til emner som ikke tilbys på norsk. En løsning her kan vere å tilby kursene 
på engelsk dersom det melder seg internasjonale søkere. De nye studieretningene (sammensatte 
helsetilstander og digitalisering og innovasjon) er utviklet som direkte respons på behovene fra 
arbeidslivet. Det blir sentralt å spre informasjon om disse nye tilbudene våren 2018.  
 
Konklusjon: Institusjonen har vurdert rekrutteringsgrunnlaget ut fra etterspørsel og behov 
 

 

2.1.4. Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.  
HSN har forventet arbeidsomfang på 1600 arbeidstimer, og studenten må påregne noe mer i forbindelse 
med mastergradsoppgaven, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge § 6-1. 
 

Vurdering: I tråd med Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge (juni 2017) § 6-1 er arbeidstimer per studieår satt til 1600 timer ved 

HSN, basert på ECTS Users’ guide. Arbeidsomfanget er tilpasset studiets profil og ulike 

studieretninger ved at det er gitt mye tid til selvstudier og arbeid med skriftlige hjemmeoppgaver. 

Begrunnelsen for et så stort omfang av selvstudie er at lærestoffet i MKH ikke er kunnskap som 

skal pugges og huskes, men kunnskap som skal forståes og anvendes. Det legges stor vekt på at 

studentene skal finne og tilegne seg kunnskap selv, slik at de bygger opp kunnskap underveis i 

studiet, og kan holde seg oppdatert og faglig utvikle seg videre etter gjennomført studium. 

Poenget er at selvstudium og egenaktivitet gir rom for refleksjon over lærestoffets relevans for 

klinisk fagutøvelse.  

 
 

Konklusjon: Studiet har et samlet arbeidsomfang på 1600 timer per år  
 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1864?q=høgskolen%20i%20sørøst-norge


2.1.5. Der deler av studiet foregår utenfor den institusjonen som utsteder vitnemål, skal det foreligge 
tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. 
 
Vurdering: ikke relevant 
 
Konklusjon: 
 

 
 
 
 

Vedlegg del 2.1 

Vedlegg til del 2.1 Grunnleggende 
forutsetninger for akkreditering 
(studietilsynsforskriften § 2-1) 

Vedlegg nr. 

Styringsordning  I orden. Institusjoner som har akkrediterte studier på 
mastergradsnivå skal ikke besvare disse punktene. 
 

Styrevedtekter 

Eksamensreglement 

Andre relevante reglementer  

Reglement for klagenemd + ev. avtale om 
samarbeid om klagenemd 
Bestemmelse læringsmiljøutvalg 

Mal for utdanningsplan 

Vitnemål og Diploma Supplement Vedlegg. Må følge søknaden hvis vitnemålsgivende studium. 

Systembeskrivelse av 
kvalitetssikringssystem 

I orden. Institusjoner som har akkrediterte studier på 
mastergradsnivå skal ikke besvare dette punktet. 

Praksisavtaler Vedlegg, hvis aktuelt. 

 

 

2.2 Plan for studiet, jf. søknads—og akkrediteringsmal pkt 2.2 og  studietilsynsforskriften 
§§ 2-1 og 2-2 med merknader 

 

2.2.1. Studiet skal ha et dekkende navn. 
 

Vurdering: Studiets navn er Master i klinisk helsearbeid (MKH). Engelsk tittel er: Master in Clinical 

Health Care. Master i klinisk helsearbeid skal gi studentene kunnskapsbasert kompetanse i 

praksisrettet pasientarbeid, slik som vurdering, planlegging, utføring og oppfølging ved 

intervensjoner og tjenester til ulike pasient/brukergrupper. Læringsutbyttene er rettet mot å gi 

kandidatene kompetanse til å arbeider kunnskapsbasert, og læringsaktiviteter, pensum, 

arbeidskrav og vurderingsformer omhandler kliniske problemstillinger. Masteroppgavene skal ha 

en empirisk innretning der studentene fortrinnsvis utforsker kliniske problemstillinger. Studentene 

kan som et alternativ gjennomføre en syntese av allerede publiserte empirisk kunnskap.  

 
 

Konklusjon: Studiet sitt navn er dekkende 
 



 

2.2.2. Læringsutbyttet for studiet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium. 

 

Vurdering: Studiets læringsutbytter følger det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og har et 
tilstrekkelig dekkende nivå i forhold til 2. syklus/masternivå. Krav om relevant praksis før eller 
under studiet gir studenten mulighet til å integrere teoretisk og kliniske perspektiver og er satt for 
å sikre oppnåelse av læringsutbyttene. At kandidaten skal få økt klinisk kompetanse i sin 
studieretning er vektlagt. Dette gjenspeiles i formuleringer av de overordnede læringsutbyttene 
samt læringsutbyttene på emneplannivå. Samlet sett skal læringsutbyttene på emneplannivå 
oppfylle overordnede læringsutbytter for alle fire studieretninger. Det er ikke utviklet egne 
læringsutbytter for hver studieretning. Men HSN har valgt å utvikle en overordnet læringsutbytte 
beskrivelse for MKH. Spesielt er vektlagt økt klinisk kompetanse gjennom studiet , noe som 
gjennomsyrer formuleringene av programmets overgripende mål samt målene for de ulike 
emnene. Hvordan ferdighetsmålene skal sikres blir noe uklart. 
 
 

Konklusjon: Læringsutbyttet for studiet beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det er ikke formulert læringsutbytte for hver 
studieretning, men det er formulert overordnet læringsutbytte for MKH. Hvordan 
ferdighetsmålene skal nås er noe uklart. 

 
 

2.2.3. Studiets innhold, oppbygning og infrastruktur skal samsvare med og være tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. 
 

Vurdering: Krav om relevant praksis før eller under studiet gir studenten mulighet til å integrere 

teoretisk og kliniske perspektiver og er satt for å sikre oppnåelse av læringsutbyttene. Komiteen 

vurderer det som positivt at MKH har et tverrprofesjonelt fokus. Studietilbudet vil i hovedsak bli 

gjennomført i Drammen. Geriatrisk sykpleiepleie vil bli gjennomført i Vestfold. Alle campus er godt 

utbygd med gode undervisningsrom, grupperom, bibliotektjeneste og IT tjeneste. Det er også 

mulighet for direkte overføring av undervsining mellom campus og evt. til studenter som følger 

undervisning hjemmefra, fra arbeidsplassen eller utlandet. HSN har de senere årene satset på 

digitalisering og har et eget kompetansesenter for dette. Ulike digitale plattformer blir benyttet, 

blant annet Canvas og eksamensplattformen WISEflow. 

 
 

Konklusjon: Studiets innhold, oppbygning og infrastruktur samsvarer og er tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 
 

 

2.2.4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen 
slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. 
 

Vurdering: Studiet har varierte undervisnings og læringsformer. Studentene tilbys seminarer og 

webinarer, resursforelesninger, Ikt basert undervisning, workshops og simulering. Videre legges 

det til rette for studentaktivitet gjennom gruppearbeid, skriftlige arbeidskrav, muntlige 



presentasjoner, selvstudier. I tillegg tilbys studentene veiledning og oppfølging av fagpersoner 

gjennom arbeidet med gruppeoppgaver, arbeidskravene, muntlige presentasjoner og arbeidet 

med masteroppgaven. Undervisnings og læringsformene er varierte og tilpasset. Studentenes 

aktivitet er vektlagt. Læringsmetodene legger tilrette for at studenten skal arbeide 

kunnskapsbasert for eksempel i skriftlige arbeidskrav, eksamener og masteroppgaven. Dette 

innebærer at studentene må søke etter relevant og kvalitetsmessig god litteratur i form av fag- og 

forskningsartikler gjennom anbefalte vitenskapelige databaser, kan vurdere om litteraturen er 

kvalitetsmessig god nok til å bli anvendt, og bruke litteraturen til å belyse faget, problemstillinger, 

samt underbygge argumentasjon og drøfting.  

 
 

Konklusjon: Arbeids og undervisningsformene er varierte, samsvarer og er tilpasset 
læringsutbyttebeskrivelsene. 
 

 

2.2.5. Vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at 
læringsutbyttet for studiet oppnås.  
 

Vurdering: Skriftlig hjemmeksamen dominerer som vurderingsform i MKH- enten som 

semesteroppgave eller eksamensoppgave som utleveres og arbeides med i slutten av emnet. 

Grunnene til dette er at studentene skal gis mulighet til refleksjon og til å begrunne og drøfte 

fagstoffet i et klinisk perspektiv. Hjemmeeksamen gir rom for å gå mer i dybden med fagstoffet, og 

hensikten er at forståelsen skal følge studenten ut i det kliniske felt og få betydning for 

fagutøvelse. En utfordring ved hjemmeeksamen er plagiat. Her diskuteres problematikken med 

studentene, og i tillegg blir det benyttet plagiatkontroll som er den del av tilbudet i 

eksamensplattformen WISEflow. Vurderingsformene som anvendes munner ut i 

karakterfastsetting i tråd med beskrivelsene i § 8- 2 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Karakterskalaene A – F brukes i tråd med de generelle beskrivelsene i § 

8-2. I forbindelse med utforming av eksamensoppgaver skal kravet for hvert karakternivå beskrives 

nærmere basert på emnets læringsutbytter og det spesifikk fagstoffet som testes i 

eksamensoppgavene.  



Karakterne bestått / ikke bestått er ikke like tydelig definert i forskriften. Med utgangspunkt i 

anbefalinger i «Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått». (Rapport fra en 

arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsutvalget i UHR November 2015, skal det på samme måte 

som for gradert skala utarbeides beskrivelser for kravet for karakternivå bestått. UHR  anbefaler 

at:  

Kravet til bestått karakter er at vurderingen ikke knyttes til et trinn i bokstavkarakterskalaen. Det 

gis en generell beskrivelse av kravet til bestått karakter som er som følger: Kandidaten har oppfylt 

kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. 

Høgskolen vil derfor i forbindelse med utforming av eksamensoppgaver I MKH beskrive 

karakterkravet for bestått basert på emnets læringsutbytter og det er spesifikt fagstoff som testes 

i eksamensoppgaven.  

 

Konklusjon: Vurderingsformene samsvarer med og er tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen 
 

 
 
 

2.2.6. Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. 
 

Vurdering: Studiet er relevant for både videre studier og arbeidsliv. Som videre studie tilbyr 
fakultetet tilbyr doktorgrad i personsentrert helsearbeid. Ellers kan studiet gi grunnlag for opptak 
til helse og sosialfaglige doktorgradsprogram ved andre nasjonale og internasjonale universiteter 
og høgskoler. MKH er relevant for arbeidslivet. Studiet har således til hensikt å styrke både klinisk 
og akademisk dannelse.  
Geriatrisk helsearbeid er særlig relevant for kommunehelsetjenesten, og stråling i diagnostikk og 
behandling er relevant for spesialisthelsetjenesten. digitalisering i helse og velferdstjenestene er 
utviklet av behovet for kunnskap i forbindelse med digitalisering i norsk helsevesen. Samensatte 
helsetilstander er utviklet på bakgrunn av erfaringer med at mange pasienter har flere enn en 
sykdom. Økt kompetanse er derfor nødvendig. Kandidatene fra de ulike studieretningen er 
etterspurte i helsetjenesten. MKH gjennomfører revisjoner årlig som vurderer innhold og pensum. 
Denne gjøres ut fra arbeidslivet sitt behov, studentenes evalueringer og behovet for ny kunnskap i 
samfunnet.  
 

Konklusjon: Studietilbudet er faglig oppdatert og har relevans for arbeidsliv og videre studier 
 

 

2.2.7. Studiet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid. 
 

Vurdering: Studentene vil møte forskning gjennom hele studiet og i alle emner. Studentene møter 

forskning både i form av kunnskap om hva forskning er, og i form av formidling av 

forskningsresultater fra de fagansatte, samt i pensum og selvvalgt litteratur. Studentene kan møte 

forskning som fordypet kunnskap om forskning i emnene om vitenskapsteori og metode og ved å 



tilegne seg kompetanse i kvalitetsvurdering av forskning    

 Forskning utgjør kunnskapsgrunnlaget i alle emnene i alle studieretningene      Forskningen  

 studentene presenteres for i pensum og ved fagpersonenes presentasjoner, er forankret i de  

 ulikemnenes innhold. Pensum er derfor nøye utvalgt og tilpasset hver studieretning. Fagansatte 
er  

 knyttet til den studieretningen der de har spisskompetanse og kan vise til egne 
forskningsresultater. 

  På denne måten vil forskningen være relevant for den studieretningen studenten har valgt. Det 
blir  

 ikke beskrevet hvorvidt studentene inviteres tli å delta forskning/forskergrupper sammen med  

 fagansatte, for eksempel relatert til arbeid med masteroppgaven. En slik kobling ville styrket 

 relevansen for studenters deltakelse i forskning. 

 

Konklusjon: Studiet har relevant kobling til forskning 

 

2.2.8. Studiet skal ha ordninger for internasjonalisering, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.  
 

Vurdering: Det er i følge søknaden lagt til rette for studieopphold av tre måneders varighet i 4 eller 
5 semester. Dette gir stor fleksibilitet til å velge emner ved utenlandske universitet som går til 
andre tider enn ved HSN. Men det foreligger ikke direkte avtaler for utveksling knyttet til MKH. 
Studentene skal likevel gis mulighet for utveksling basert på samarbeidsparter i Canada, USA, 
Nederland og Sverige. Høgskolen vil da være behjelpelige med å skreddersy utveksling. I 
studieplanen er internasjonalisering beskrevet på s. 12. Her står det at utveksling kan foregå i 3, 4 
eller 5 semester (i motsetning til søknaden der det blir nevnt semester 4 og 5). I tabellene på 8 og 
9 over studiets oppbygning fremkommer ikke muligheten for internasjonalisering. Dette kunne 
vært lagt til. Det vil kanskje være utfordrende for studenter å sette seg inn i når, hvor og hvilke 
emner man evt. kunne ta i utlandet. Det ville derfor vært en fordel for studentene om Høgskolen 
her kunne foreslått og gjort avtaler med bestemte Universitet om emner de kunne tilby utveksling 
til. 
 
 
Konklusjon: Studiet har ikke ordninger for internasjonalisering, men har lagt til rette for 
studieopphold i enkelte semester samt viser til avtaler med en rekke universiteter i utlandet der 
studentene kan søke ulike emner.  

 

2.2.9 Studiet infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studiet (lokaler, bibliotektjenester, 
administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold).  
 

Ikke aktuelt bortsett ved tilfeller der spesialrom kreves eller ved nettbaserte eller samlingsbaserte 
studier. 

 



 
 
 

Vedlegg del 2.2  

Vedlegg til Plan for studiet:  
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet  

Vedlegg nr. 

Studie- og emneplaner  Vedlegg 

Avtaler om internasjonalisering  Vedlegg 

Avtaler om studentutveksling (ikke obligatorisk for studier av under 60 
studiepoengs omfang)  

Vedlegg 

Leieavtaler dersom institusjonen leier lokaler eller tjenester av andre  Ikke aktuelt 

For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert studium) 
kommer i tillegg:  

 

Studieplan for nettstudiet  Hvis aktuelt 

Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere  Hvis aktuelt 

Dokumentasjon av læringsprogram for nettstudentene  Hvis aktuelt 

Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av nettstudenter 
(som responstid osv.)  

Hvis aktuelt 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Fagmiljø tilknyttet studiet, jf. søknads—og akkrediteringsmal pkt. 2.3 og 
studietilsynsforskriften § 2-3 

 

2.3 1. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og 
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og 
emner som inngår i studietilbudet. 
 

Vurdering: MKH har knyttet til seg en rekke fagansatte med førstekompetanse. Høy pedagogisk og 
forskningskompetanse, samt bredd i faglig bakgrunn og spesialisering, gir et godt fagmiljø og et 
godt utgangspunkt for et tverrfaglig masterstudium. Alle studieretningene samt fellesemnene har 
tilknyttet fagansatte med førstekompetanse og professorkompetanse. I emnet sammensatte har 
MKH i tillegg noen eksternt ansatte professorer og førsteamanuenser.  
 
Konklusjon: Fagmiljøet har tilfredsstillende størrelse, er stabilt og har en sammensetning som 
dekker fag og emner i studietilbudet 
 

 

 
2.3 2. Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører frem til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og 
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. 
 

Vurdering: Fagmiljøet har flere internasjonale og nasjonale samarbeidsparter som er relevante for 
studiet. De har flere sampublikasjoner i samarbeid med internasjonale forskere. 
 
Konklusjon: Fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er 
relevante for studietilbudet.  



 

 

 
2.3.3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene 
av studiet.  
 
For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse. 
 

 Vurdering: Master i klinisk helsearbeid har tilknyttet seg en rekke fagansatte med 

førstekompetanse. Høy pedagogisk- og forskningskompetanse, samt relevant og stor 

bredde i faglig bakgrunn og spesialisering, gir et solid fagmiljø og et godt utgangspunkt for 

et faglig solid og tverrfaglig masterstudium. hvorav    Til sammen 80 % (24/30) av ansatte i 

fagmiljøet har førstekompetanse, hvorav 23 % er professorer.    

Konklusjon: Kravet til fagmiljøet inkludert førstekompetente og professorer er tilfredsstillende. 

 

 
2.3.4. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og 
faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er 

tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 
 

Vurdering: fagmiljøet knyttet til MKH har flere aktive forskere som driver forskning på høyt nivå. 
De har flere publikasjoner, mange i nivå 2 tidsskrifter. MKH har også fleire internasjonale 
forskingssamarbeid som har resultert i sampublikasjoner. Forskerene er knyttet til forskergrupper 
ved egen institusjon og samarbeider med andre forskere både internasjonalt og nasjonalt.  
 
Konklusjon: Fagmiljøet kan vise til dokumenterte resultater med god kvalitet og et omfang som er 
tilfredsstillende. 

 

 

 
2.3.5. For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og 
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant 
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 
 

Vurdering: ikke relevant 

 

Konklusjon: 

 

 
 
 

Vedlegg del 2.3  

 

Vedlegg til Fagmiljø tilknyttet studiet:  Vedlegg nr. 



Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet  

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)  Vedlegg 

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist  Vedlegg  

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk 
som fagmiljøet deltar aktivt i  

Vedlegg  

For nettstudier: dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere  Hvis aktuelt 

 
 
 

  



Del 3 Maler for tabeller og vedlegg 
 
 

Mal for CV 

Kortfattet CV til de faglig ansatte tilknyttet studiet. Maksimalt to sider per ansatt. I tillegg kan en liste over 

relevante publikasjoner legges ved.  
 

NAVN  

AKADEMISK TITTEL  

STILLING  

UTDANNING 
(kun utdanninger over 
fire måneder) 

 

 

 

Forskning og 
utviklingsarbeid de siste 
fem årene før gjeldene 
søknadsfrist 

 

 

 

Øvrig relevant 
kompetanse /erfaring 
de siste fem årene før 
gjeldende søknadsfrist  
 
(inkludert erfaring fra 
praksisfeltet dersom 
relevant) 

 

For nettstudier: Oppgi 
relevant digital 
kompetanse og 
kurs/kunnskap om 
nettpedagogikk 

 

 

 

 



 

Tabell 1 Studenter og tilsatte  

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til institusjonens øvrige 
studietilbud. 
 
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt X’ene 
med årstall). 

Enheter og program 
Registrerte 
studenter 
X * 

Opptatte 
studenter i 
X ** 

Kandidater i X 
Vitenskapelige 
årsverk X *** 

Ved institusjonen totalt     

Ved enheten/ avdelingen for 
det omsøkte studiet****  

    

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 
 

 
* Med registrerte studenter menes antall studenter totalt (slik det blir rapportert til DBH i kategorien ”alle” og skal omfatte 
både egenfinansierte og eksternt finansierte). 
** Med opptatte studenter menes studenter som ble tatt opp til og startet ved enheten (der studiet er tilhørende) og 
betalte semesteravgift det aktuelle semesteret (normalt høst) 
*** Oppgi faglige årsverk, definert som i DBH-rapporten ”Tilsatte” og som kategorien ”Undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstillinger”. Her skal det også fylles ut for det omsøkte studiet, tredje rad. 
**** I andre rad ønsker vi data som gjelder for den laveste organisatoriske enheten studiet ligger, eksempelvis avdelingen 
eller institutt. 

 

 
 

Tabell 2  Forventet antall studenter ved studiet 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet 
 

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 
første studieår 

Studenter totalt 
ved full drift 

Antall fulltidsstudenter   

Antall deltidsstudenter   

Antall nettstudenter   

 

Kommentar: 
 

 



 

Tabell 3  Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet 

Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal knyttes til det omsøkte studiet. De samme 
tallene som fremkommer i tabellen skal gjenfinnes i søknaden 
 
Innsatsen til de ansatte oppgis i årsverk i følgende form: et helt årsverk = 1,0, et halvt årsverk = 0,5 etc. Årsverk 
under 0,1 årsverk skal oppgis, men inngår ikke i vurdering av stabilitet og kapasitet, kun i vurdering av 
fagmiljøets kompetanse. Oppgi i kommentarfeltet timetallet for ett årsverk.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ansatt
e som 
bidrar 
faglig 

Stillings-
betegnels
e  
1 

Ansett
-elses-
forhol
d  

2 

Faglige årsverk i studiet Årsver
k i 
andre 
studier 

Formell 
pedagogisk 
kompetans
e4  
 

Undervisning
s-
/veilednings- 
område i 
studiet 

Ekstern 
praksiserfarin
g5 

Total
3 

U&
V   

Fo
U    

Anne
t  

   Antall 
år  

Årstall  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  SUM          

 
 

Kommentar: 
 

 
1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger kapittel 1. 
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som 
timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, Ikke H/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i 
kommentarfeltet. 
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette 
skal så fordeles på U&V (Undervisning og veiledning), FoU (Forsknings og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og 
administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i 
kommentarfeltet. 
4) Aktuelle kategorier er: PPU (Praktisk-pedagogisk utdanning / allmennlærerutdanning/ faglærerutdanning), KHP (Kurs i 
universitets- eller høyskolepedagogikk), APU (Annen pedagogisk utdanning) og IFPU (Ingen formell pedagogisk utdanning). 
5) Fylles ut kun for studier med praksis. Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring, og årstall for siste 
relevante praksis. 
 
   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Del 4 Samlet konklusjon 
 

Samlet konklusjon 
Den sakkyndige komiteen har vurdert at MKH ved Høgskolen i Sør Øst Norge fyller 
kriteriene i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyre utdanning. Komiteen vil 
likevel gi noen råd til forbedringer som kan styrke kvaliteten på søknad om akkreditering. 
 
Fakultetet kan vurdere følgende råd fra komiteen: 

 Å utarbeide tydelig beskrivelse for hvordan ferdighetsmålene for studiet skal nås 

 Om progressionen inom programmen kan lyftas i en sammanfattande text 

 Studenterna antas under olika förutsättningar och det kan problematiseras mer 

 Dersom internasjonale søkere melder seg, bør høgskolen tilby emnet på engelsk 

 Forskingsmiljøet bør aktivt invitere studenter inn i sine forskergrupper og til å delta i fagansattes 

forskiningsprosjekter  
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Søknad om akkreditering av Master i klinisk helsearbeid, Institutt for 
sykepleie og helsefag, Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
 

Saken i korte trekk 
Master i klinisk helsearbeid (MKH) er tidligere akkreditert av NOKUT i 2005 og 2010. Den har bestått 
av tre studieretninger: Geriatrisk helsearbeid, Medisinsk strålebruk og Psykisk helsearbeid. 
Studieretningen Psykisk helsearbeid utgår og faller inn under Psykisk helse og rusarbeid ved Institutt 
for helse-, sosial- og velferdsfag. De to gjenværende studieretningene utgjør sammen med to 
nyutviklede studieretninger den nye MKH som det søkes akkreditering for: 

- Geriatrisk helsearbeid 
- Stråling i diagnostikk og behandling 
- Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester (ny) 
- Sammensatte helsetilstander (ny) 

MKH er en klinisk orientert mastergrad der studieretningene har fokus på at studentene skal ha 
kompetanse i klinisk kunnskapsbasert helsearbeid, personorientert helsearbeid, organisering og utvikling 
av helsetjenestene, tverrfaglig og flerfaglig samhandling, implementering- og kvalitetsarbeid, samt 
forskning og fagutvikling. Studieretningene har de samme overordnede læringsutbyttene, samme krav til 
opptak, samme obligatoriske fellesemner og samme rammer for prosjektplan og masteroppgave.   

Studiet er et deltidsstudium over fire år, men det er mulig å ta masterstudiet over to år heltid med et 
skreddersydd løp for den enkelte student. Årlig opptak. Søknadsfrist er planlagt til 15. april 2018, med 
oppstart august 2018.  
 

Forslag til vedtak 

1. I medhold av rutine KS-1.1, akkreditering av studietilbud, herunder KS-1.1.4, godkjenner UFU ved 
Høgskolen i Sørøst- med tilhørende 
emneplaner, under forutsetninger om at fakultetet gjør justeringer/tilføyelser som anbefalt i 
saksfremlegget med frist 1/11-2017. 

2. Søknaden oversendes sakkyndig komite for vurdering senest 6/11-2017. 

 Dokumentdato: 24.10.2017 

Saksbehandler: 

Trond Magnus Vaaga-
Dyrseth 

Saksnummer: 17/08467-2  
Saksgang: Møtedato: 

Utvalg for 
utdanningskvalitet - 
UFU 

31.10.2017 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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3. 
UFU og med forbehold om positiv konklusjon fra sakkyndig komite. Eventuelle kommentarer fra 
sakkyndig komite må videre tas til etterretning. 

 

Saksopplysninger 
Her følger en kort beskrivelse av studieretningene, rekruttering, opptakskrav, finansiering og 
fagmiljøets ressurser. Aspekter som ikke beskrives nærmere og som også fremgår av studieplanen er 
læringsutbytte generelt, studietilbudets navn, faglig oppdatering og relevans da de fremstår som 
tilfredsstillende fremstilt i søknaden: Læringsutbyttet for MKH er beskrevet i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, studietilbudet har fått et dekkende navn som favner alle 
studieretningene, er faglig oppdatert og det beskrives godt hvordan det har tydelig relevans for videre 
studier og arbeidsliv. Studiet ser ut til å ha en god forankring ved at flere av studieretningene er initiert av- 
og har samarbeidspartnere i regionale helseforetak og hos kommunale helseaktører.  

Kort om de fire studieretningene og rekruttering. 
De fire studieretningene i MKH, har alle sine særegne fagfordypninger, og rekrutterer studenter med noe 
ulik fag- og praksisbakgrunn. Fakultetet legger vekt på hvordan MKH vil kunne bidra til et større 
tverrprofesjonelt studiefellesskap, ved at de nye studieretningene vil rekruttere studenter innenfor flere 
helsefag; sykepleiere, radiografer, fysioterapeuter, vernepleiere og ergoterapeuter. Det er totalt 60 
studieplasser til rådighet. Rekrutteringsgrunnlaget til det nye mastergradsstudiet betraktes av fakultetet 
som å være god. I tillegg er økt behov for bemanning og kompetanse i helsetjenesten i nær fremtid 
beskrevet i ulike rapporter.  
 
Tre av studieretningene har fordypningsemner på 45 stp

som bør inngå i en fordypning. Her fra Mastergradsforskriften § 2. Krav til faglig grunnlag m.m.: 
«Institusjonens styre kan fastsette at bestemte fag, emner eller emnegrupper skal inngå i det 
utdanningsløp mastergraden bygger på». I denne studieretningen vil valgemnene kunne betraktes som 
fordypningsemner ved at de skreddersys til et klinisk felt der disse gir spesialistkompetanse.  
 
Geriatrisk helsearbeid: Er et tverrfaglig studium med 45 studiepoengs fordypning i tema relatert til 
aldringsprosesser, faktorer som påvirker eldres livsløp og levekår, geriatrisk vurderingskompetanse, ulike 
lidelser hos eldre samt planlegging, organisering og kvalitetsutvikling av helsetjenester til eldre. 
Studietilbud som grenser opp til hverandre ved studiestedene Porsgrunn og Vestfold er integrert i dette 
studietilbudet. 15 studieplasser. 
 
Stråling i diagnostikk og behandling: Er et tverrfaglig studium med 45 studiepoengs fordypning i tema som 
utvikling av tjenester innen Stråling i diagnostikk og behandling med fokus på å kvalitetssikre apparatur og 
arbeidsteknikker, følge opp stråleeksponering hos pasienter og helsearbeidere, berettige og optimalisere 
strålebruk, og implementere forskningsbasert kunnskap i praksis.  10 studieplasser. 
 
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester: Er et nytt  og tverrfaglig studium med 45 
studiepoengs fordypning i tema som velferdsteknologi, digitale behandlingstjenester, digitalisering av 
arbeidsprosesser (EPJ, legemiddelkjeden, IKT-verktøy i pasientrettet arbeid), digitalisering av 
pasientforløp, bruk av digitale helsedata, IKT-infrastrukturer og nasjonal styring av e-helse.  20 
studieplasser. Med et økende fokus og etterspørsel etter slik kompetanse har også Handelshøgskolen 
igangsatt utvikling med lignende tema. Det er utredet og avkreftet at studieretningen i MKH overlapper 

De fagansatte ved begge 
fakultetene har sett konkrete muligheter for utvikling av samarbeid og synergi mellom hverandre 
fremover. 
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Sammensatte helsetilstander: Et nytt  og tverrfaglig studium. Det har 15 studiepoengs fordypning i 
emnet «Personorientert helsearbeid for sammensatte helsetilstander» og 45 studiepoeng i valgfrie emner 
om ulike sammensatte helsetilstander (for eksempel: i hjerneslag, demens, sår eller smerte m. fl.). 
Poenget med valgemner er å skreddersy en spesialisering som avspeiler reelle kompetansebehov i 
helsetjenesten. Studieretningen fungerer dermed som et skreddersømsopplegg som er sterkt etterspurt. 
Det er også et alternativ for studenter som tidligere har tatt relevante videreutdanning på 
mastergradsnivå på 30 til 60 studiepoeng, og som ønsker å bygge kompetansen sin videre til en 
mastergrad  
videreutdanninger i mastergraden. Studietilbudene vil ikke være konkurrerende, men komplementære. 
15 studieplasser. 
 

Opptakskrav er gjennomført bachelor i helse- eller sosialfag med snittkarakter C eller bedre. I forskrift om 
opptak, studier og eksamen ved HSN er det fastsatt rangeringsregler for opptak til høyskolens studier § 2-
3 med utfyllende bestemmelser. Søkere rangeres etter karakterpoeng og det gis tilleggspoeng for praksis 
og tilleggsutdanning utover minstekravet. I MKH inngår ikke kliniske studier, men det stilles krav om enten 
minimum ett års relevant yrkeserfaring før opptak eller minimum 20 % stilling i studieperioden. Krav om 
relevant praksis før eller under studiet beskrives som nødvendig i og med at læringsaktivitetene i stor grad 
tar utgangspunkt i studentens egne kliniske erfaringer fra pasientgruppen. Dette kravet er satt for å sikre 
oppnåelse av læringsutbyttene.  

Finansiering og fagressurser: Fakultetet beskriver god fagkompetanse og at det ikke vil være behov 
for å ansette flere fagpersoner, og heller ikke behov for økt bruk av fellestjenester og infrastruktur. 
Konseptet med skreddersøm (valgemner) vil bidra til å skape kostnadseffektive og robuste fagmiljøer 
med samarbeid på tvers internt i fakultetet og mellom fakulteter. 

Fakultetet har dokumentert at tilsammen 80 % av de fagansatte har førstestillingskompetanse - og 
23 % har professorkompetanse. Både professorkompetansen og den øvrige 
førstestillingskompetansen er jevnt fordelt mellom de fire studieretningene. Tilsvarende er det 
dokumentert aktiv deltakelse i relevante nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk.   

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer: Det er god sammenheng mellom læringsutbytte for 
studietilbudet og de valgte undervisnings-, lærings-, og vurderingsformene. Det er gjennomgående bruk 
av læringsformer som legger til rette for at studenten både kan og må ta en aktiv rolle i læringsprosessen. 
Det er også god balanse mellom valg av ulike vurderingsformer; både testing og læring  men hovedfokus 
på læring. Seksjon for eksamen har laget et notat der fakultetet bes om å gjøre noen mindre 
endringer/tilføyelser. 

Studietilbudets kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid: Studentene vil møte forskning gjennom 
hele studiet og i alle emner i form av kunnskap om hva forskning er, gjennom formidling av 
forskningsresultater fra de fagansatte, samt i pensum og selvvalgt litteratur. Det er ikke beskrevet 
hvordan studenten kan gis anledning til å delta i forskning utover det som knyttes til egen 
mastergradsoppgave. 
 
Studietilbudets ordninger for internasjonalisering: Fakultetet viser til intensjon om å etablere 
utvekslingsmuligheter, men har ingen konkret bindende avtale. I MKH er det lagt til rette for 
studieopphold av tre måneders varighet i 3., 4. eller 5. semester. Det er igangsatt arbeid om 
konkretisering av overordnede avtaler med fire attraktive universiteter: At tilbud om utveksling er faglig 
relevant og bidrar til å oppnå de overordnede læringsutbyttene i MKH. MKH tilbyr to emner på engelsk. 
Det gir mulighet for innveksling av studenter fra de fire universitetene. Seksjon for internasjonalisering 
har i et notat kommet med anbefalinger om noen mindre endringer/tilføyelser til fakultetet. 
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Akkreditering av studiet: 
Søknaden er omfattet av høgskolens selvakkrediteringsrett, jf. Universitets- og høgskoleloven - UHL 
§3-3 annet ledd. Master i klinisk helsearbeid er tidligere akkreditert av NOKUT i 2005 og 2010. 
Master i klinisk helsearbeid er på 120 studiepoeng etter mastergradsforskriften § 3 for kandidater 
med bachelorgrad i helse- eller sosialfag. I tråd med § 6 i mastergradsforskriften skal studentene 
gjennomføre et selvstendig arbeid (mastergradsoppgave) på 30 sp. Vitnemålet og Diploma 
Supplement er utviklet i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-11  og utformet i henhold 
til Universitets- og høyskolerådets maler og etter gitte standarder i Felles Studentsystem. Bestått 

 in Clinical 
Health Care. 
 

Vurdering 
Studietilbudet Mastergrad i klinisk helsearbeid støtter opp under HSNs overordnede intensjon om å være 
et profesjonsuniversitet. Fakultetet har utviklet et komplekst og mangfoldig studium med fire ulike 
studieretninger der intensjonen er å imøtekomme krav til stor fleksibilitet under en hensiktsmessig 
struktur. Til tross for stor bredde i de fire studieretningene berømmes fakultetet for arbeidet med å favne 
alle under en samlende tittel og for god sammenheng mellom overordnet læringsutbytte for MKH, 
studieretningenes læringsutbytter og emneplanenes. Dette vil bli detaljvurdert av sakkyndig komite. 
 
For øvrig beskriver og dokumenterer fakultetet hvordan de tilfredsstiller krav til et bredt og stabilt 
fagmiljø, med tilstrekkelig antall ansatte med høy og relevant faglig kompetanse - og som dekker fag og 
emner som studietilbudet består av. De fleste fagansatte knyttet til MKH har førstekompetanse eller 
professorkompetanse. Fagmiljøet viser til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  
 
Utfordringen har vært å utvikle en utdanningsstruktur på MKH med et innhold som ivaretar både det 
fagspesifikke fordypningsaspektet, intensjonene om tverrfaglighet og helsetjenestens behov for 
spesialkompetanse innenfor mange områder. Den store valgmuligheten gir stor fleksibilitet, men krever 
dermed ekstra oppmerksomhet på hvordan skreddersømvurderingene gjennomføres ved valg av 
emnesammensetninger. En kvalitetssikring av dette arbeidet vil kunne garantere at studentens 
studieforløp imøtekommer krav til faglig fordypning på mastergradsnivå, at det er tilstrekkelig faglig 
bredde og er faglig definert og avgrenset.  
 
Viserektor vurderer at studiet oppfyller de krav som er satt til nye studieprogram ved HSN gjennom HSNs 
egne forskrifter og rutiner og studietilsynsforskriften gjennom NOKUTs søkerveiledning - og ber UFU om å 
vurdere forslag til vedtak som beskrevet over. 
  

   
Vedlegg:  

1. Kommentarer vurdering til vurderingsformer. 
2.  Revidert akkrediteringssøknad, Master i klinisk helsearbeid 
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Arkivsak-dok. 17/08467 
Arkivkode  
Saksbehandler Trond Magnus Vaaga-Dyrseth 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU 31.10.2017 14/17 
 
 
 
Søknad om akkreditering av Master i klinisk helsearbeid, Institutt for sykepleie 
og helsefag, Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
 
 
Utvalg for utdanningskvalitet - UFU har behandlet saken i møte 31.10.2017 sak 
14/17 
 
Votering
Enstemmig 
 

1. I medhold av rutine KS-1.1, akkreditering av studietilbud, herunder KS-1.1.4, godkjenner UFU 
ved Høgskolen i Sørøst-
emneplaner, under forutsetninger om at fakultetet gjør justeringer/tilføyelser som anbefalt i 
saksfremlegget med frist 1/11-2017. 
2. Søknaden oversendes sakkyndig komite for vurdering senest 6/11-2017. 

UFU og med forbehold om positiv konklusjon fra sakkyndig komite. Eventuelle kommentarer fra 
sakkyndig komite må videre tas til etterretning. 
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Fastsettelse av forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

Saken i korte trekk 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fastsatt bestemmelser om opptak, studier og eksamen i én felles 

forskrift, vedtatt 18. desember 2015. Det foreslås i denne saken å skille ut bestemmelsene om lokalt 

opptak i en egen forskrift. Det foreslås samtidig å oppheve kap. 2 i gjeldende forskrift og utfyllende 

bestemmelser til kap. 2, og innføre merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge fastsetter forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge, 

i tråd med anbefalingen jf. vedlegg 1. 

 

2. Forskriften trer i kraft pr. 1. januar 2018. 

 

3. Kap. 2 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge oppheves med 

virkning fra 1. januar 2018. 

 

4. Utfyllende bestemmelser til kap. 2 i forskrift om opptak, studier og eksamen oppheves med 

virkning fra 1. januar 2018 og erstattes av merknader til de enkelte bestemmelsene. 

 

5. Styrings- og delegasjonsreglementet pkt. 5.2.1 endres til «Rektor får fullmakt til å fastsette 

merknader til de enkelte bestemmelsene i høyskolens lokale forskrifter».  

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 
 
Styret vedtok den 18. desember 2015 høyskolens to lokale forskrifter, forskrift om opptak, studier og 
eksamen jf. S-sak 24/15, og forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) jf. S-sak 25/15. Rektor ble i 
medhold av høyskolens styrings- og delegasjonsreglement pkt. 5.2.1 samme dag gitt myndighet til å 
fastsette utfyllende bestemmelser til lokale forskrifter gitt i medhold av universitets- og høyskoleloven 
(uhl.). Slike bestemmelser er fastsatt til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HSN. 
 
Arbeidet med de lokale forskriftene høsten 2015 ble gjennomført i tråd med saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven kap. VII «Om forskrifter». Som følge av fusjonsprosessen og tidspunktet for søknad om 
universitetsakkreditering ble forskriftsarbeidet likevel gjennomført innenfor et relativt kort tidsrom. For å 
sikre kvalitative og oppdaterte rammebetingelser for HSN, enda bredere forankring i organisasjonen og 
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harmonisering ut fra de erfaringene som er gjort med regelverket etter ikrafttredelsen, ble prosessen 
sluttført med intensjon om å foreta en etterfølgende revisjon av forskriftene.  
 
De to viserektorene ved HSN opprettet som følge av dette et felles prosjekt forsommeren 2017, og 
nedsatte en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av to representanter fra forskningsavdelingen og tre 
representanter fra utdanningsavdelingen. Prosjektet er ledet av seksjon for studiekvalitet og analyse 
(utdanning). Det ble deretter oppnevnt fem interne referansegrupper, med følgende sammensetning: 
 

 RG 1 – UH-pedagogikk og digitale læringsformer 

 RG 2 – Avdeling for utdanning og studiekvalitet 

 RG 3 - Visedekanene v/fakultetene - programkoordinatorer 

 RG 4 - Administrativt ansatte ved fakultet 

 RG 5 - Studentdemokratiet 
 
Revisjonsarbeidet inkluderer til sammen ca 40 personer. Det har så langt i prosjektet blant annet vært 
avholdt to fysiske workshoper, to Skypemøter og særmøter med fagmiljøene, utover formell høring og 
løpende dialog via e-post og telefon. Det har vært et førende prinsipp at organisasjonen skal være tett på i 
prosessen, og at resultatet av revisjonsarbeidet skal være et resultat av bred involvering av relevante 
miljøer ved HSN. 
 
Da prosjektgruppen startet sitt arbeid var intensjonen å foreta nødvendige revideringer av eksisterende 
forskrifter i sin bestående form, med etterfølgende endringer i «Utfyllende bestemmelser» til forskrift om 
opptak, studier og eksamen og i opptaksavtalen for ph.d.-utdanningene. Det viste seg imidlertid tidlig i 
revisjonsfasen at prosjektgruppen fant det riktig å foreslå både materielle og strukturelle endringer, og 
forankret dette i referansegruppene og hos de to prosjektansvarlige.  
 
Forslag til strukturelle endringer 
 
Utfasing av utfyllende bestemmelser og innføring av merknader til de enkelte bestemmelsene 
Som følge av ønsket om en lovteknisk harmonisering med nasjonalt regelverk, og særlig fordi plikt- og 
rettighetsbestemmelser som gis i medhold av nasjonal lovgivning skal gis i forskrifts form, foreslår 
prosjektgruppen å fase ut utfyllende bestemmelser. Det er prosjektgruppens forståelse at dagens to-
trinnede regelverk erfaringsmessig skaper utfordringer for organisasjonen, og kan medføre 
tolkningsproblemer både opp mot lokale forskrifter og sentralt regelverk. Videre ønsker prosjektgruppen 
å kvalitetssikre at de reguleringer som formelt skal inntas i forskrifts form, jf. forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav c, rent faktisk er inntatt i forskriften.  
 
Et støttedokument til forskriftene har sin klare berettigelse og er foreslått ivaretatt ved å utforme 
merknader til de enkelte bestemmelsene, tilsvarende eksempelvis merknader til 
studiekvalitetsforskriften. Hensikten med merknadene er ikke å foreta noen regulering av rettigheter eller 
plikter, men å forklare, utdype og eksemplifisere hvordan de enkelte bestemmelsene i forskriftene skal 
forstås. Det er prosjektgruppens forståelse at dette vil være et mer effektivt virkemiddel for 
organisasjonen enn dagens løsning, og på en bedre måte ivareta likebehandlingsprinsippet ved at 
organisasjonen får en bredere, felles forståelse av hvordan regelen skal håndheves. 
 
I første omgang foreslås det å oppheve kap. 2 i dagens utfyllende bestemmelser da disse gjelder opptak, 
for deretter å foreta en helhetlig utfasing våren 2018.  
 
Separat forskrift om opptak 
Prosjektgruppen foreslår at bestemmelsene om lokale opptak fastsettes i en separat forskrift. 
Hovedbegrunnelsen for dette er relatert til ønsket om å harmonisere med nasjonalt lovverk, jf. sentral 
forskrift om opptak ved høgre utdanning gitt i medhold av uhl., en vurdering ut fra «best practice»-
prinsippet i sektoren, samt det forholdet at opptaksdelen retter seg mot en annen målgruppe enn 
målgruppen for bestemmelsene om studier og eksamen.  
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Det har videre vært et sentralt diskusjonstema å utarbeide lokale forskrifter som er lette å finne frem til, 
og med et materielt innhold som er lett forståelig uten å måtte manøvrere i for mange dokumenter av 
ulik trinnhøyde, jf. utfyllende bestemmelser.  
 
Seksjon for opptak bifalt forslaget ut fra både et lovteknisk og et faglig perspektiv, og har arbeidet bredt 
og målrettet med å utarbeide forslag til en separat opptaksforskrift. Seksjonen har foretatt grundig 
benchmarking mot de største universitetene, og kvalitetssikret sine faglige vurderinger opp mot sektoriell 
utforming og forståelse.  
 
Forskriften skal være en helhetlig opptaksforskrift for lokale opptak, primært for høyere grads studier, 
samt studieforberedende kurs. Grunnutdanninger ved HSN, uavhengig av om de forvaltes via lokalt eller 
nasjonalt opptak, omfattes av sentral forskrift om opptak til høgre utdanning og omtales ikke i den lokale 
forskriften. Etter- og videreutdanning og internasjonale gradsstudier er omfattet av nærværende forslag. 
 
Videre prosess - forskrift om studier og eksamen – «studieforskriften» 
Høsten 2017, relativt kort tid etter at den interne revisjonsprosessen formelt var igangsatt, ble 
prosjektgruppen gjort oppmerksom på at KD var i ferd med å sende på høring forslag til endringer i uhl. 
Det var forventet at det ville komme endringsforslag til blant annet sensurordningen og øvrige 
bestemmelser som var relevante for bestemmelsene i høyskolens lokale forskrifter.  
 
Prosjektgruppen ønsket å harmonisere disse prosessene, og fant at det ville være uheldig å ikke ta høyde 
for foreslåtte endringer i nasjonale bestemmelser før sluttføring av lokal revisjon. Det ble som følge av 
dette foreslått å gjennomføre revisjonsprosjektet innenfor en to-trinns modell, hvor revisjon av ph.d.-
forskriften og ny forskrift om opptak blir fremmet for styrebehandling 14. desember 2017, og endelig 
revisjon av «studieforskriften» (arbeidstittel) våren 2018. De to viserektorene, som prosjektansvarlige for 
revisjonsprosjektet, ga sin tilslutning til dette.  
 
Ad høringsprosessen vedr. forskrift om opptak 
Forslag til ny forskrift om opptak ble sendt på formell høring til fakultetene og studentdemokratiet den 6. 
oktober, med høringsfrist 6. november. Samtlige høringsinstanser innga høringsinnpill innenfor fristen. 
Utkast til ny opptaksforskrift ble kommunisert til referansegruppene før formell høringsutsendelse. 
 
Under arbeidet med utarbeidelsen av forslag til nye bestemmelser ble det avdekket praktiske og 
prinsipielle forskjeller mellom institusjonene i UH-sektoren i forhold til håndteringen av enkelte sentrale 
opptaksspørsmål. Det var ønskelig å få fagmiljøenes nærmere vurderinger med hensyn til disse, og under 
høringen ble flere sentrale forslag fremlagt med alternativer. Dette gjaldt f.eks beregnings- og 
rangeringsgrunnlag for opptak til masterstudier og vilkår for opptak til forkurs. Enkelte av forslagene ville 
innebære en stor realitetsendring for HSN sett opp mot dagens opptaksbestemmelser. Det var en klar 
forutsetningen at det skulle være tilbakemeldingene fra høringsinstansene som i størst grad ville være 
avgjørende for hvilket alternativ som ble fremmet for styret som endelig forslag.  
 
Etter utløpet av høringsfristen laget prosjektgruppen et sammendrag av høringsinnspillene og innkalte 
referansegruppene til et diskusjonsmøte den 9. november. Diskusjonen under dette møtet gikk i hovedsak 
på de to alternative modellene for opptaksgrunnlag til masterprogram. Under møtet ble det avtalt å 
avholde et etterfølgende særmøte med TNM for å vurdere deres innmeldte behov nærmere, særlig hva 
gjaldt adgangen til betinget opptak og opptak til forkurs.  
 
Høringsnotatet og høringsinnspillene vedlegges, jf. vedleggene 3 – 10. 
 
Materielle endringer 
 
Det er i hovedsak innenfor tre områder hvor høringsinstansene ble oppfordret til å vurdere større 
endringer: 

 
 beregning og rangering av søkere til masterutdanninger 

 rangering av søkere til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) 

 beregning og rangering av søkere til forkurs til ingeniørutdanning 
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I det følgende bemerkes disse endringsforslagene.  
 
Ad opptaksgrunnlaget til masterutdanningene 
Det ble fremlagt to alternative forslag, ett som ved dagens opptakspraksis hvor det er et vektet 
karaktersnitt på hele den kvalifiserende utdanningen som legges til grunn ved opptaksvurderingen, og ett 
hvor vurderingen ville bli foretatt på bakgrunn av et karaktersnitt på den faglige fordypningen i 
grunnutdanningen. Karakterkravet C eller bedre er beholdt i begge forslagene.  
  
Tanken bak forslaget var å initiere en viktig drøfting av hvorvidt en ny opptaksordning knyttet til 
vurderingen av den faglige fordypningen i grunnutdanningen ville bidra til at HSN ville få faglig sterkere 
søkere innenfor det aktuelle fagområdet. Gjennom en ordning hvor fordypningen i større grad vektlegges, 
som i dag praktiseres ved UiO og UiT, var tanken at effekten kunne bli at man tilrettelegger for en bedre 
gjennomføringsgrad ved at faglig sterke søkere har de riktige kvalifikasjonene for å gjennomføre videre 
masterstudier. 
 
Forslaget skapte engasjement og god debatt blant høringsinstansene. Resultatet var at flertallet av 
fakultetene klart ønsket å beholde dagens ordning hva gjelder grunnlaget for opptak til master, hvor alle 
karakterer inngår i beregningsgrunnlaget.  
 
Det ble fra fakultetenes side blant annet anført at det for flere av utdanningene er vanskelig å definere 
omfanget av fordypningen, og at ordningen vil medføre betydelig større ressursbruk ved fakultetene. HS, 
HIU og TNM uttalte at de i utgangspunktet ønsket å beholde dagens ordning. HH bemerket at en 
eventuell konvertering til alternativ A må medføre at støtte- og valgemner også må kunne inngå i 
beregningsgrunnlaget og HIU oppga at de i enkelte sammenhenger kunne støtte en endret opptaksmodell 
innenfor fagområder med tydelig spissing, som f.eks estetiske fag. Studentdemokratiet var den 
høringsinstansen som stilte seg mest positiv til en endret opptaksmodell, men ville ikke motsette seg en 
videreføring av dagens vurderingsgrunnlag. 
 
Etter en samlet vurdering falt prosjektgruppen ned på at forslaget om en endret opptaksmodell ikke var 
forenelig med innspillene fra høringsinstansene, og har valgt å foreslå en videreføring av dagens ordning. 
 
Ad rangering av søkere til PPU 
Dagens særordning med kvoter for tidligere HiT eller HBV-studenter oppleves som urimelig for 
eksterne søkere og kan ha vært til hinder for at de best rangerte får studieplass da ordningen har 
favorisert egne institusjonelle søkere. Det er foreslått at denne ordningen avvikles. Det er i tillegg innført 
prioritering av søkere som kan dokumentere undervisningsstilling i skolen. Endringene er i samsvar med 
fakultetets høringssvar. 
 
Ad opptak av søkere til forkurs  
Det ble i høringsnotatet fremlagt to alternative forslag, hvor det ene alternativet beholdt dagens ordning 
med å innlemme GSK (generell studiekompetanse) som opptaksgrunnlag for forkurs, mens det andre 
forslaget prioriterte søkere med yrkesfaglig videregående opplæring samt søkere med 5 års yrkespraksis. 
Sistnevnte forslag ville medført at søkere med GSK måtte ta realfagskurs eller TRES for å kvalifisere seg til 
ingeniørstudier. Det ble videre foreslått å innføre et relevansbegrep til § 13 (nåværende § 14): 
 
(1) Relevant yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra relevante  
yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring 
 
(2) Grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis 
 
TNM sluttet seg i sitt høringssvar til alternativet som innebærer fortsatt opptak for søkere med GSK, 
alternativ A.  
 
Hva gjelder relevansbegrepet ønsket fakultetet at dette ble fjernet for søkere etter første ledd (1).  
Fakultetet støttet at relevansbegrepet ble innført for søkergruppen i annet ledd (2). Det ble redegjort for 
at forkurs er et kvalifiseringskurs for ingeniørutdanning som favner bredt og at det i dag er et utall av 
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fagbrev og studieretninger man kan ta. Ved å sette krav om at de skal være relevante (underforstått 
innenfor et teknisk fagområde) reduseres tilfanget av søkere etter TNMs vurdering. Det er ikke deres 
erfaring at studenter med ikke-tekniske fagbrev eller VG1 og VG2 fra ikke-tekniske yrkesfaglige 
studieretninger gjør det dårligere eller er mindre motiverte enn andre studenter.  
 
I endelig utkast ble relevansbegrepet i første ledd fjernet, og beholdt i annet ledd.  
 
     --oo00oo-- 

 
For øvrige endringer henvises det til vedlagte notat, jf. vedlegg 2, hvor de enkelte høringsinnspillene er 
gjennomgått og vurdert. 
 

Vurdering 

Det er rektors vurdering at det er hensiktsmessig å nedfelle de materielle opptaksvilkårene i en egen 
forskrift, og støtter den vurderingen prosjektgruppen har gjort i forhold til harmonisering med nasjonalt 
lovverk, trinnhøydeproblematikk og tilgjengelighet og leservennlighet for målgruppen.  
 
Det anbefales som følge av forslaget om utfasing av utfyllende bestemmelser å endre Styrings- og 
delegasjonsreglementet, slik at pkt. 5.2.1 oppheves og erstattes med at rektor gis fullmakt til å utforme 
merknader til bestemmelsene. Disse er av rent faglig karakter og skal ikke inneholde materielle 
bestemmelser, slik at en delegasjonssperre som for dagens utfyllende bestemmelser ikke anses som 
påkrevet.  
 
Dersom styret gir sin tilslutning til forslaget vil arbeidet med å utforme merknader til de enkelte 
bestemmelsene sluttføres. 
 
Rektor anbefaler styret å gi sin tilslutning, i tråd med angitte forslag til vedtak.  
 
 
 
 
     --oo00oo-- 
 

   

Vedlegg:  

1. Forslag til forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

2. Notat - vurdering av høringsinnspillene 

3. Høringsnotat, overordnet, datert 6. oktober 2017 

4. Høringsnotat, opptak 

5. Høringsinnspill fra TNM 

6. Høringsinnspill fra HH 

7. Høringsinnspill fra HS 

8. Høringsinnspill fra HIU 

9. Høringsinnspill fra EVU-teamet v/HIU 

10. Høringsinnspill fra studentdemokratiet 

 

 
 

 

 

 

Petter Aasen 

                      Rektor 
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Forslag 

Forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder for: 
 

a) Opptak til masterprogram etter § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad. 

b) Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. 

c) Opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 

d) Opptak til videreutdanning 

e) Opptak til enkeltemner 

 

§ 2 Krav til norsk 

(1) For opptak til norskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land utenfor Norden 
dokumentere at de oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-
2. 

(2) For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning og andre lærerutdanninger, kreves det dokumenterte 
norskkunnskaper tilsvarende kravet som er angitt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-7. 

 

§ 3 Krav til engelsk 

For opptak til engelskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land utenfor Norden 
dokumentere ett av følgende krav til engelsk: 

a) Engelsk fra norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 3 eller bedre, eventuelt 
engelsk programfag (140 årstimer). 

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL), minst 80 poeng for Internet-based test (IBT). 

c) International English Language Test Service (IELTS), Academic, med minst 6 poeng. 

d) PTE Academic Pearson Test of English (PTE), med minst 56 poeng. 

e) Fullført høyere grads studium i engelsk språk eller litteratur 

f)     Fullført bachelorgrad fra Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA. 

g)   Annen dokumentasjon kan godkjennes etter individuell vurdering. 
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§ 4 Rangering av søkere 

(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres.  

(2) Søkere til studier med løpende opptak rangeres ikke. 

(3) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede søkere 
etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige 
ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av 
poengberegning. 

(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter 
rangeres søkerne etter loddtrekning.  

 

§ 5 Krav til grunnutdanning for opptak til masterprogram etter § 3 i forskrift om krav til 
mastergrad 

(1) For opptak til masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. 

(2) Vektet karaktergjennomsnitt skal være C eller bedre.  

(3) Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen. 

(4) Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen. 

(5) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig 
med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å 
gjennomføre studiet. 

 

§ 6 Krav til grunnutdanning for opptak til erfaringsbaserte masterprogram etter § 5 i forskrift om 
krav til mastergrad 
 
(1) For opptak til erfaringsbaserte masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende 
utdanning.  

(2) Vektet karaktergjennomsnitt skal være C eller bedre. Krav til en eventuell faglig fordypning skal 
fremgå av studieplanen. 

(3) I tillegg kreves det minst to års relevant yrkespraksis.  

(4) Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen. 

(5) Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen. 

(6) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig 
med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å 
gjennomføre studiet. 
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§ 7 Beregning av karaktergjennomsnitt for masterprogram 
 
(1) Karakterene i alle emnene som dekker opptakskravet skal ordinært benyttes som grunnlag for 
beregning av karaktergjennomsnitt. 

 (2) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene, men for emner som utgjør minst 
120 studiepoeng, skal emnene med gradert karakterskala benyttes som grunnlag for beregningen av 
karaktergjennomsnitt. 

(3) Søkere med emner fra utenlandsk høyere utdanning eller søkere med norsk karakterskala for 
mindre enn 120 studiepoeng må vurderes individuelt. 

(4) Dersom søkere fyller kravene på flere måter, skal alle grunnlagene beregnes. 

(5) For emner med norske bokstavkarakterer skal følgende tallverdier benyttes: karakter A = 50, B = 
40, C = 30, D = 20, E = 10. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng.  

 (6) For beregning av karaktergjennomsnitt skal avrunding skje til to desimaler etter ordinære 
avrundingsregler. 

  

§ 8 Rangering av søkere til masterprogram 

(1) Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkere har flere 
rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes.  

 (2) For masterprogram kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. Til 
erfaringsbaserte masterprogrammer kan det også gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.  

 

§ 9 Betinget tilbud  

Betinget tilbud kan gis til søkere som avslutter kvalifiserende utdanning. Søkere med betinget tilbud 
må dokumentere opptakskravene før studiestart og innen nærmere angitt frist for å beholde tilbudet.  

 

§ 10 Betinget opptak 

(1) Det kan gis betinget opptak  

a) til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng hvis det er forhold utenfor søkerens kontroll som har 
medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er 
en forutsetning at søker kan dokumentere forholdene. 

b) til søkere som har fullført grunnutdanning, men mangler fagkrav som er oppgitt som tilleggskrav. 
Dette gjelder kun der det er færre søkere enn antall studieplasser. 

 (2) Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige 
anledning og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at 
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kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister 
studenten studieplassen ervervet gjennom betinget opptak. 

(3) Det kan fremgå av studieplanen hvilke emner i grunnutdanningen som ikke kan mangle. 

 

§ 11 Krav til opptaksgrunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning 

Opptakskrav framgår av rammeplan eller forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, 
inkludert minst 60 studiepoeng relevant utdanning innenfor en av fagdidaktikkene Høgskolen i Sørøst-
Norge tilbyr. 
 

§ 12 Beregning av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

Karakterene i alle emnene som dekker det fagdidaktiske opptaksgrunnlaget på 60 studiepoeng og i 
tillegg de 120 beste studiepoeng, skal ordinært benyttes som grunnlag for beregning av 
karaktergjennomsnitt. 
 

§ 13 Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

(1) Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifiserte søkere rangeres etter følgende 
kriterier: 

a) Søkere med dokumentasjon på nåværende eller tidligere tilsettingsforhold i undervisningsstilling 
innenfor de tre siste årene i skolen på trinn 8–13 eller i voksenopplæringen. Dette punktet gjelder 
bare for deltidsstudiet. 

b) Søkere med fullført mastergrad fra universitet eller høyskole.  

c) Søkere med to undervisningsfag som Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr fagdidaktikk i. 

d)  Ved poenglikhet rangeres søkerne etter et vektet karaktergjennomsnitt i den utdanningen som er 
grunnlag for opptak til de fagdidaktiske fagene, jf. § 11 

 

§ 14 Opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 

(1) For å være kvalifisert for forkurs må én av følgende krav være oppfylt: 

1.  Yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra yrkesfaglige studieretninger i 
videregående opplæring.  

2. grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis 

3. generell studiekompetanse 

(2) Søkere i gruppe 1 rangeres etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som ikke kan 
poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. 

(3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter individuell vurdering. 
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(4) Søkere i gruppe 3 rangeres etter karakterpoengene som gir generell studiekompetanse. 

(5) Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev. 
 

 

 
 

§ 15 Krav og beregning av opptaksgrunnlag for videreutdanning 
 
Krav for opptak og beregningsgrunnlag skal framgå av studieprogram eller emnebeskrivelsen. 
  
 
§ 16 Rangering av søkere ved opptak til videreutdanning 

(1) Dersom søkere har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering 
benyttes.  

 (2) For videreutdanning kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. Til 
videreutdanninger med krav om praksis kan det i tillegg gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.  

 

§ 17 Enkeltemner 

For opptak, beregning og rangering til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det 
programmet emnet tilhører. For emner som ikke tilhører et studieprogram, eller emner som har 
avvikende opptakskrav kan det fastsettes egne krav i studieplanen eller emneplanen. 

 

§ 18 Opptaksramme 

Høyskolestyret fastsetter årlig en opptaksramme for hvert studieprogram. 

 

§ 19 Søknadsfrister 

15. april og 1. november er ordinær frist for søknad om opptak til studier med oppstart i hhv. høst- og 
vårsemesteret. For søkere fra land utenfor EØS-området er 1. desember ordinær frist for søknad om 
opptak til studier med oppstart i høstsemesteret. For enkelte studier kan det være avvikende 
søknadsfrister eller løpende opptak.  

 

§ 20 Søknadsbehandling og dokumentasjon 

(1) All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak må være dokumentert ved 
søknadsfristens utløp. Søkere som avslutter utdanning som gir grunnlag for opptak etter 
søknadsfristens utløp, må levere inn foreløpige resultater innen søknadsfristen. Søkerne skal på 
fastsatt måte og innen fastsatt frist sende inn endelig dokumentasjon. 
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(2) Søkere som ikke kan forevise original dokumentasjon ved forespørsel, vil få avslag på søknad om 
opptak. 

(3) Internasjonale søkere fra utenfor EU/EØS/Sveits som ikke har dokumentert nødvendig 
finansiering for opphold i Norge innen gitt frist, vil få annullert sitt tilbud om opptak. 
 

§ 21 Reservert studieplass 

(1) Innvilget studieplass kan søkes reservert i ett år, eller til neste ordinære opptak til 
studieprogrammet eller emnet. Det tas forbehold om at studiet blir igangsatt.  

(2) Søknad om reservert studieplass kan innvilges når det har oppstått uforutsette og tungtveiende 
forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner kan være sykdom, 
graviditet, omsorgsansvar, førstegangstjeneste eller lignende. 

(3) Søknadsfrist er 3 uker etter mottatt tilbud om studieplass. 

(4) Søkere som er innvilget betinget opptak etter § 10 kan ikke søke om reservert studieplass.  

 

§ 22 Kvoter 

Høyskolen kan fastsette kvoter og kriterier for kvoteordninger ved opptak til studier. 

 

§ 23 Endring i opptakskrav 

Vesentlige endringer i opptakskravene for et studieprogram skal være klart for søkerne minst ett år før 
de trer i kraft. 

 



Vurdering av høringsinnspill til forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-

Norge 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av seksjon for opptak, og forankret i prosjektgruppen for 

revisjonsprosjektet. I det følgende foretas det opptaksfaglige og lovtekniske vurderinger av de 

innspillene høringsinstansene har inngitt til de enkelte bestemmelsene.  

 

I revidert forslag til forskrift er det inntatt en ny bestemmelse (§ 4), slik at nummereringen i det 

endelige forslaget vil avvike fra nummeringen i høringsutkastet fra § 4 og utover. I dette notatet 

omtales nummerering fra høringsutkastet som «høringens» og endelig forslag av nummerering som 

«ny». 

 

Til høringens § 1 - virkeområde 

Høringsinnspill: TNM foreslår å endre rekkefølgen i virkeområdebestemmelsen slik at forkurs blir 

omtalt før opptak til utdanninger som bygger på høyere utdanning.  

Vurdering: Det anses som mest naturlig å behandle de store hovedområdene først, da disse omfatter 

et større antall søkere og er hovedkjernen av målgruppen forskriften er rettet mot.  Dette er videre 

en gjenkjennelig oppbygging sammenlignet med øvrige opptaksforskriftene i sektoren.  

Forslag: Det foreslås å beholde høringsforslaget. 

 

Til høringens § 4, 5, 6 og 7 - opptak, beregning og rangering av søkere til 

masterprogram 

Høringsinnspill: TNM, HS og HIU argumenterer for at dagens ordning, hvor det er et vektet 

karaktersnitt på hele grunnutdanningen som legges til grunn ved opptaksvurderingen (alternativ B), 

skal beholdes.  HH argumenterer for at alternativ A, hvor karaktersnittet på den faglige fordypningen 

i grunnutdanningen legges til grunn for opptaksvurderingen kan være mest formålstjenlig, samtidig 

som de problematiserer alternativet.  Studentdemokratiet argumenter for begge alternativer, men 

stiller seg mest positiv til alternativ A.  

Argumenter for alternativ A – faglig fordypning 

- Formålstjenlig for å oppnå flest mulig faglige sterke søkere, og også muligens faglig motiverte 

søkere (HH) 

- Legger til rette for sterkere fagmiljø blant studenter (Studentdemokratiet) 

- Forhindre frafall (Studentdemokratiet) 

- Positivt at regelverket harmoniserer med UiO og UiT (Studentdemokratiet) 

Argumenter for alternativ B – vektet karaktergjennomsnitt 

- Alternativ A vil føre til en faktisk byråkratisering med usikker faglig gevinst (HS) 

- Alternativ A vil føre til en mer omfattende saksbehandling i ferieavviklingstidsrommet (HS) 

- Alternativ A kan føre til faglige diskusjoner om innholdet i den faglige fordypningen (HS) 

- Enklere saksbehandling og ressursbesparende (HIU) 

- Alternativ A kan føre til problemer med identifisering av fordypning (HIU) 

- Alternativ A kan redusere rekrutteringsgrunnlaget (HH) 



Vurdering: Høringssvarene gir i sum en tydelig tilslutning til alternativ B, dagens ordning med et 

vektet karaktersnitt. Ingen av fakultetene gir sin uforbeholdne støtte til alternativ A. 

Det synes derfor å være uaktuelt for HSN å innføre alternativ A, med en opptaksvurdering knyttet til 

den faglige fordypningen på grunnutdanningen, på det nåværende tidspunktet.  Fakultetene har reist 

mange spørsmål og problematisert gjennomføringen av alternativet. HSN mangler i dag tilstrekkelig 

empiri for å synliggjøre konsekvenser knyttet til inntakskvalitet, gjennomføring og faglig gevinst ved 

valg av alternativ A. Det anbefales å ta opp tematikken på et senere tidspunkt etter å ha innhentet 

data for inntakskvalitet og kartlagt hvordan det fungerer ved de institusjonene som i dag praktiserer 

dette regelverket.  

Forslag: Høringsinnspillene tas til følge, for endelig utforming av bestemmelsene se ny §§ 5, 6, 7 og 8. 

 

 

Til høringens § 4 (2) og 5 (2) – karakterkravet C 

Høringsinnspill: TNM viser til at ordlyden angående karakterkrav C i gjeldende forskrift, hvor det er 

angitt «C eller bedre», avviker fra høringsforslaget som har inntatt benevnelsen «… minst C».  

Vurdering: Ordvalget innebærer ingen realitetsendring. Ved omregning og vekting av karakterene fra 

grunnutdanningen vil snittkarakteren likevel beregnes ut fra normale avrundingsregler.   

Forslag: Det foreslås å beholde dagens ordlyd, «C eller bedre», se ny § 5 (2) og 6 (2) 

 

Til høringens § 7 Rangering av søkere til masterprogram 

Høringsinnspill: EVU v/ HH har kommentert at det gjøres løpende opptak til erfaringsbaserte 

mastere, og at disse må unntas rangeringsreglene i § 7.  EVU ved HIU nevner også i sin tilbakemelding 

at de ikke kjenner seg igjen i gjeldende regelverk, blant annet rangering.  

Vurdering: Tilbakemeldingene fra EVU miljøene om unntak fra rangeringsreglene er vurdert, og 

resulterer i et forslag om å regulere dette i forskriften. På denne bakgrunn er det lagt til en ny § 4 

som blant annet ivaretar EVU sitt ønske om unntak fra rangeringsreglene med et løpende opptak.  

Forslag: Se ny § 4, 2.ledd. 

 

Til høringens § 8 - betinget tilbud 

Høringsinnspill: TNM bemerker at ordlyden i bestemmelsen ikke skiller mellom norske og 

internasjonale søkere når det gjelder betinget tilbud.  

Vurdering: Dette vil bli ivaretatt ved tydelig presisering i merknaden til bestemmelsen. 

Forslag: Det foreslås å beholde høringsforslaget, se ny § 9. 

 

Til høringens § 9 - betinget opptak 

Høringsinnspill: TNM foreslår å sette punktum etter «…inntil 20 studiepoeng». Dette for å åpne opp 

for adgangen til å gi betinget opptak også til studenter hvor manglende fullført grunnutdanning på 



opptakstidspunktet ikke skyldes forhold utenfor søkerens kontroll. TNM ønsker å gi betinget tilbud 

om opptak til studier både ved manglende fullført grad og ved manglende oppfylling av ett eller flere 

fagkrav/tilleggskrav i søkers emnesammensetning i grunnutdanning. Dette fordi 

kontinuasjonseksamen gjennomføres i august, og fordi enkelte fagkrav/tilleggskrav til deres 

utdanning er emner som kun går i høstsemesteret. 

 

Det ble avholdt et særmøte med TNM for å diskutere disse problemstillingene den 24. november, 

med deltagelse fra fakultetet, seksjon for opptak og prosjektledelsen. TNM er orientert om seksjon 

for opptaks vurderinger og forslag til endringer som resultat av møtet. 

Vurdering: Hovedregelen er at søkerne skal ha fullført graden på søkertidspunktet, og det er ikke 

ønskelig å fravike dette med unntak for de søkerne som mangler inntil 20 studiepoeng grunnet 

forhold utenfor søkers kontroll. TNMs behov for å gi betinget opptak til søkere som kvalifiserer seg 

gjennom kontinuasjonseksamen i august, ivaretas ved at det på studier uten konkurranse kan foretas 

en etterkvalifisering av søkere ved å gi de studierett når de har bestått kontinuasjonseksamen.  

For studenter som ikke har oppfylt alle fagkrav/tilleggskrav i opptakskravet, og som TNM ønsker å ta 

opp via betinget opptak, har seksjon for opptak vært i tvil om det er ønskelig å ta inn studenter som 

ikke er kvalifisert fordi vi ikke har et ønsket antall søkere. Dette gjelder et fåtall av høyskolens 

masterstudier og en endring i forskriften vil være generell og vil gjelde alle studier. Samtidig utvises 

det forståelse for at en slik manglende mulighet for betinget opptak vil kunne få store negative 

konsekvenser for rekrutteringen til flere av masterstudiene på TNM, og en videreføring med å 

dispensere fra egen forskrift er en uheldig praksis.  

 

Seksjon for opptak har under tvil kommet frem til et nytt forslag, bokstav b, som åpner for å gi 

betinget opptak til søkere som mangler fagkrav/tilleggskrav.  

 

Denne endringen har dermed ikke vært på høring. Saken ble imidlertid diskutert i workshop (Skype) 

med referansegruppene den 9. november (som oppfølging av høringsinnspillene), der det ikke 

fremkom innvendinger til TNMs innspill. Studentdemokratiet støttet TNMs innspill i dette møtet. På 

bakgrunn av dette, og de store konsekvensene det vil ha for TNM, anses det som forsvarlig å innføre 

presiseringen i bokstav b. Endringen er en positiv utvidelse av søkers rettigheter og det er ikke til 

ugunst for andre søkere da den kun vil gjelde for studier der det ikke er konkurranse. Dette anses for 

å være en akseptabel endring rent lovteknisk og innenfor kravene til forsvarlig saksbehandling i 

forvaltningsloven. 

 

Med tilføyelsen av bokstav b, sammen med muligheten for å etterkvalifisere søkere etter bestått 

kontinuasjonseksamen i august, blir TNMs behov bedre ivaretatt ved de foreslåtte endringene.   

Det bemerkes at det i kommentaren til bestemmelsen vil presiseres at søkere det gjelder kun kan 

mangle maksimalt to fagkrav for å kunne få betinget opptak. Betinget opptak etter bokstav b gjelder 

kun fagkrav/tilleggskrav, og ikke for eksempel generelle fordypningskrav eller krav om praksis.  

Forslag: Se ny § 10, spesielt 10, 1. ledd bokstav b 

 

 

 

 



Til høringens § 13 Opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanninger 

 
Høringsinnspill: TNM støtter alternativ A, hvor dagens ordningen med å innlemme GSK som 
opptaksgrunnlag for forkurs er beholdt, men ønsker at begge relevansbegrepene i punkt 1 tas ut. 
Fakultetet støtter at relevansbegrepet ble innført for søkergruppen i annet ledd (2). Det ble angitt at 
forslaget ville kunne medføre en reduksjon av tilfanget av søkere. Det er fakultets erfaring at søkere 
fra ikke-teknologiske studieretninger er like motiverte og gjør en like god innsats under studieløpet, 
og at det skal legges til rette for muligheten for kursendring inn mot høyere utdanning. 

Vurdering: Det utvises forståelse for behovet for tilfang av søkere, med de erfaringene fakultetet 

melder å ha gjort overfor denne søkergruppen. 

Forslag: Høringsinnspillet fra TNM tas til følge. Se ny § 14. 

 

Til høringens § 18 Søknadsfrister 

Høringsinnspill: EVU v/HIU og TNM ber om tilføyelse til § 18, der frister for enkeltemner og EVU 

ivaretas. § 18 presiserer de ordinære fristene.   

Vurdering: Regelen stadfester HSNs ordinære søknadsfrister. For å gjøre det tydeligere at HSN har 

studier med andre søknadsfrister er det foreslått å legge en generell setning til regelen som ivaretar 

dette. «For enkelte studier kan det være avvikende søknadsfrister eller løpende opptak». 

Forslag: Se ny § 19 

 

Til høringens § 21 Reservert studieplass 

Høringsinnspill: EVU-teamet v/HIU har gitt tilbakemelding på at reservert studieplass som 

hovedregel ikke praktiseres ved EVU-studier. TNM foreslår at fristen i tredje ledd forlenges eller at 

fristen tas bort.  

Vurdering: Seksjon for opptak mener at prinsippet om reservert studieplass i utgangspunktet bør 

gjelde alle typer studier ved HSN, og ser ikke at det foreligger tungtveiende grunner for at dette ikke 

også skal gjelde EVU-studier. Det presiseres at det i vedtaksbrevet alltid skal tas forbehold om at 

studiet har oppstart neste år, og at muligheten for reservert studieplass kun gjelder for søkere som 

dokumenterer uforutsette og tungtveiende grunner.  

Når det gjelder TNMs forslag om at fristen forlenges eller tas bort, anerkjennes det at fristen kan 

være uheldig for flere søkere når de i lokalt opptak kan få tilbud om studieplass i mai. Forslaget til 

TNM om å endre fristen vil bli realitetsbehandlet med nytt forslag til ordlyd i løpet av 2018, da denne 

endringen må ut på høring blant de andre fakultetene, da endringen vil gjelde hele HSN.  Dagens 

ordlyd er også gjeldende praksis ved HSN i dag. På bakgrunn av dette foreslås det å beholde 

høringsforslaget. 

Forslag: Se ny § 21 tredje ledd 

 

 

 



Innspill som ikke har resultert i forslag til realitetsendringer 

- EVU v/ HIU ønsker en oppmykning av språkkravet i § 2 og § 3 i forhold til realkompetanse til 

grunnutdanninger. Dette er fastsatt av nasjonal forskrift, og kan ikke reguleres av lokal 

forskrift.  

 

- EVU v/HIU foreslår at ordlyden i høringens § 16 endres. Seksjon for opptak er av den 

forståelse av at tilbakemeldingen fra EVU v/HIU ivaretas av dagens ordlyd i høringens § 16, se 

siste setning.  

 

 

Redaksjonelle endringer 

- Det er lagt inn ny § 4 som stadfester generelle rangeringsregler, og som ivaretar EVU-miljøets 

tilbakemelding om løpende opptak. Grunnet dette er nummereringen på de aller fleste av 

paragrafene forskjøvet.  

 

- Det er lagt til 2 punkter i ny § 5 og § 6 som hjemler bruk av særlige faglige minstekravkrav og 

særkrav for opptak til studier. For vurdering, se ovenfor.  

 

- Ifølge nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert 

masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs er forkursets offisielle 

navn: Ettårig forkurs for 3-åring ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske 

fag etter nasjonal plan utarbeidet av universitets- og høgskolerådet, med kortform «Forkurs 

for ingeniør- og sivilingeniørutdanning».  I utkastet er kortformen «3-årige 

ingeniørutdanninger og maritime høgskoleutdanninger» brukt. Riktig kortform er inntatt.  
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Høringsnotat - endringer i HSNs lokale forskrifter 

1. Innledning 
 
Viserektor for forskning og internasjonalisering og viserektor for utdanning og studiekvalitet v/prosjektgruppen 
sender med dette på høring forslag til endringer i de to gjeldende lokale forskriftene ved HSN, forskrift om opptak, 
studier og eksamen og forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.). Forslagene til endringer er av både strukturell 
og materiell karakter. 
 

2. Bakgrunn for og organisering av arbeidet 
 
Styret ved HSN vedtok de to lokale forskriftene i sitt styremøte den 18. desember 2015, med ikrafttredelse pr. 1. 
januar 2016. Som følge av fusjonsprosessen og tidspunktet for søknad om universitetsakkreditering, ble 
forskriftsarbeidet gjennomført innenfor et relativt kort tidsrom høsten 2015. For å sikre kvalitativt gode 
rammebetingelser for HSN og bredere forankring i organisasjonen, ble prosessen sluttført med intensjon om å foreta 
en etterfølgende revisjon av regelverket etter fusjonen. De erfaringene organisasjonen har gjort etter at forskriftene 
har vært benyttet i praksis skal være ett av de førende premissene for revisjonsarbeidet.  
 
De to viserektorene ved HSN opprettet som følge av dette et felles prosjekt forsommeren 2017, og nedsatte en 
tverrfaglig prosjektgruppe som er ansvarlig for gjennomføringen av revisjonsprosjektet. Det ble deretter oppnevnt 
fem interne referansegrupper som har deltatt i forprosjektfasen. 
 
Prosjektgruppen består av Kristine Langerød og Muhamet Salihi fra FOUI, og Ann Marit Roterud Espe, Catrine Schøne 
Brodwall og Synnev Aas Aaby fra Utdanning. Sistnevnte er ansvarlig for koordineringen av arbeidet. 
 
Prosjektgruppen har delt seg i to delprosjekter, hvorav representantene fra FOUI primært jobber med ph.d.-
forskriften, og representantene fra Utdanning primært jobber med forskrift om opptak, studier og eksamen.  

 Dato: 06.10.2017 

Dok.nummer: 17/02784-13 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Handelshøyskolen, Hans Anton Stubberud/Handelshøyskolen, Erik Aarnes/Handelshøyskolen, 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Heidi Kapstad/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Kjetil 

Horgmo/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Fakultet for humaniora, idretts- og 

utdanningsvitenskap, Bent Kristiansen/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, 

Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Fakultet for teknologi, 

naturvitenskap og maritime fag, Mari Pran/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, 

Morten Christian Melaaen/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Hilde 

Røneid/Studentdemokratiet 

Kopi til: Halvor Austenå/Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Pål Augestad/Avdeling for forskning, 

innovasjon og internasjonalisering, Stine Bergman Olsson/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Fra: Synnev Aas Aaby/ Seksjon for studiekvalitet og analyse 
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Arbeidet i referansegruppene vil fortsette både under høringsprosessen og ved behandlingen av høringssvarene. Det 
er en uttalt ambisjon fra prosjektgruppen at det er ønskelig med aktiv samhandling særlig når arbeidet skal spisses 
mot det endelige forslaget som fremmes for styret den 14 desember 2017. 
 

3. Strukturelle endringer 
 
3.1 Utfasing av utfyllende bestemmelser 
 
Da prosjektarbeidet startet var tanken å foreta en revidering av de to gjeldende forskriftene i sin bestående form, 
med etterfølgende nødvendige endringer i «Utfyllende bestemmelser» til forskrift om opptak, studier og eksamen og 
opptaksavtalen for ph.d.-utdanningen. 
 
Som følge av ønsket om en lovteknisk harmonisering med nasjonalt regelverk, og særlig fordi plikt- og 
rettighetsbestemmelser som gis i medhold av nasjonal lovgivning skal gis i forskrifts form, foreslår prosjektgruppen å 
fase ut utfyllende bestemmelser. Utfordringen med utfyllende bestemmelser slik de er utformet pr. i dag er at det 
rent faktisk er foretatt reguleringer som formelt skal inntas i forskrifts form, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd 
bokstav c. Det er videre prosjektgruppens forståelse at dagens to-trinnede regelverk erfaringsmessig skaper 
utfordringer for organisasjonen, og kan medføre tolkningsproblemer både opp mot lokale forskrifter og sentralt 
regelverk. 
 
De materielle bestemmelsene som pr. i dag er inntatt i utfyllende bestemmelser vil bli flyttet til forskriften. Den delen 
av teksten som kun er informativ vil bli lagt som merknader til de enkelte bestemmelsene, jf. pkt. 3.2 
 
3.2 Innføring av merknader til de enkelte bestemmelsene 
 
Et støttedokument til forskriftene har likevel sin berettigelse og dette ønsker prosjektgruppen å ivareta ved å utforme 
merknader til de enkelte bestemmelsene, tilsvarende eksempelvis merknader til studiekvalitetsforskriften. Disse er 
publisert ved rundskriv fra KD, se lenken Rundskriv, KD (ctrl + klikk). Lovdata ønsker ikke at merknadene publiseres på 
lovdata.no sammen med forskriftene, slik at for vårt vedkommende vil merknadene bli publisert på HSNs nettsider i 
et samlet dokument (forskrift m/merknader). 
 
Hensikten med merknadene er altså ikke å foreta noen regulering av rettigheter eller plikter, men å forklare og 
utdype nærmere hvordan de enkelte bestemmelsene i forskriftene skal forstås. Det er prosjektgruppens forståelse at 
dette vil være et mer effektivt virkemiddel for organisasjonen enn dagens løsning, og på en bedre måte ivareta 
likebehandlingsprinsippet ved at organisasjonen får en bredere, felles forståelse av hvordan regelen skal håndteres.  
 
Som eksempel kan nevnes forståelsen av hvilke vurderingstemaer som skal foretas ved søknad om et 4. 
eksamensforsøk, og forståelsen av utvidet studierett sett opp mot reglene om tap av studierett ved manglende 
progresjon.  
 
Parallelt med høringsprosessen vil arbeidet med å utforme forslag til merknader til de ulike bestemmelsene pågå. 
Dette i samarbeid med relevante fagmiljøer og referansegrupper.  
 
3.3 Separat forskrift om opptak 

 
Under arbeidet i prosjektgruppen ble det vedtatt å foreslå å utarbeide en separat opptaksforskrift. Det er flere 
årsaker til at prosjektgruppen foreslår dette, blant annet på bakgrunn av ønsket om å harmonisere med nasjonalt 
lovverk og fordi opptaksdelen retter seg mot en annen målgruppe enn de som er målgruppen for bestemmelsene om 
studier og eksamen.  
 
En slik praksis vil samsvare med praksisen til flere store aktører i UH-sektoren, som f.eks UiO, UiA og UiT. Som følge av 
forslaget om å fase ut utfyllende bestemmelser og løfte deler av innholdet inn i forskriften, er det også ønskelig å 
rendyrke regelverket for opptak for å hindre at en fortsatt felles forskrift ikke skal bli uforholdsmessig omfattende og 
dermed «tung» å finne frem i. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-03-16/id2506042/
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4. Endringer i universitets- og høyskoleloven (uhl.) 
 
Under det forberedende arbeidet i prosjektgruppen ble vi informert om at KD var i ferd med å sende ut på høring 
forslag til endringer i uhl. som trolig ville berøre innholdet i forskrift om opptak, studier og eksamen. Høringen ville 
imidlertid bli sendt ut så tett opp mot vår opprinnelige frist for intern utsendelse av eget høringsnotat at 
prosjektgruppen vurderte det som hensiktsmessig å avvente endelig forslag til endringer for studiedelen av 
forskriften. 
 
Blant annet forventet vi at det ville komme forslag til endringer i sensurordningen. Gitt at dette både er og har vært 
et gjennomgående tema ved HSN var det ønskelig å avvente videre arbeid inntil vi fikk klarhet i hvilke forslag 
departementet ville komme med. Vi har nå mottatt høringsdokumentet, og dette vil danne underlaget for det videre 
arbeidet med det som nå har fått arbeidstittel «studieforskriften». Lenke til høringsdokumentene fra KD vedlegges 
her, Høring, forslag om nye endringer i uhl.  
 
Prosjektgruppen har av prosjektansvarlig (viserektor for Utdanning og studiekvalitet for denne delen) fått aksept for 
en to-trinns prosess, hvor endringer i ph.d.-forskriften og opptak styrebehandles som forutsatt i desembermøtet, og 
endringer i «studieforskriften» styrebehandles våren 2018. Prosjektgruppen har ansett dette som en viktig 
koordinering og harmonisering med nasjonalt regelverk, og det fremstår som uhensiktsmessig å foreta materielle 
endringer for så på ny å eventuelt måtte foreta ytterligere en revisjon i 2018. 
 
KDs høring vedr. forslag til endringer i uhl. vil bli underlagt en separat høring korresponderende med det videre 
arbeidet med «studieforskriften».  
 
5. Underlaget for forslagene til endring 
 
5.1 Forskrift om lokale opptak 
 
Målet med den nye opptaksforskriften er at den skal være lett tilgjengelig for brukerne, herunder både potensielle og 
faktiske søkere, samt saksbehandlerne ved HSN som skal behandle søknader etter reglene om opptak. Samtidig har 
det vært et overordnet mål at alle bestemmelser som regulerer rettigheter og plikter, og som i dag finnes både i 
forskrift og i utfyllende bestemmelser, nå blir samlet i én forskrift i tråd med kravene etter forvaltningsloven § 2 
første ledd bokstav c.   
 
I vedlegg 1 gjøres det rede for premissene for arbeidet, og bakgrunnen for de endringene som foreslås i 
opptaksforskriften. Merk at det fremlegges forslag til flere sentrale endringer, og som følge av at flere av disse 
endringene er vesentlige, fremmes det enkelte steder alternative forslag.  
 
Forslagene er utarbeidet etter en grundig gjennomgang av seksjon for opptak i samarbeid med prosjektgruppen. Vi 
har forståelse for at enkelte at forslagene kan oppfattes som inngripende og vil medføre større realitetsendringer, og 
det er derfor viktig at vi får fagmiljøenes respons på disse under høringsprosessen. Merknader til de enkelte 
bestemmelsene vil bli utarbeidet når det materielle innholdet er vedtatt. 
 
Det er særlig på tre områder det foreslås relativt store endringer; 
 
- beregning og rangering, mastersøkere 
- rangering, PPU  
- beregning og rangering, forkurs til ingeniørutdanningen 
 
Prosjektgruppen og seksjon for opptak ønsker en tett dialog med fakultetene i det videre arbeidet hva gjelder dette, 
og vi stiller oss løpende til disposisjon for særmøter med fakultetene for gjennomgang, avklaring og dialog om 
bestemmelsene.  
 
Vg. ta kontakt med prosjektkoordinator Synnev Aas Aaby, på synnev.aaby@usn.no for bestilling av slike møter. 
 
5.2 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) 
 
I vedlegg 2 gjøres det rede for premissene for arbeidet med ph.d.-forskriften, og bakgrunnen for de endringene som 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-nye-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven/id2568268/
mailto:synnev.aaby@usn.no
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foreslås.  
 
Det er særlig i kapittel 2 om opptak det foreslås endringer i denne forskriften. En del av endringene innebærer en 
opprydding i struktur og begrepsbruk, og innebærer i realiteten liten eller ingen endringer i innholdet. Noen av 
forslagene innebærer derimot en endring sett i forhold til dagens regulering. Disse er blant annet: 
 

- Vedtak om opptak foreslås fattet av programutvalget 
  

- Programutvalget gis også myndighet til å fatte vedtak om tvungen avslutning i saker om brudd på 
forskningsetiske retningslinjer, etter uttalelse fra Redelighetsutvalget  
 

- Programutvalget gis anledning til å sette kortere frist for bedømmelseskomiteens arbeid enn tre måneder  
 

- Det foreslås at det opprettes ordning for ny bedømmelse av underkjente avhandlinger med forslag til 
sammensetning av komiteen 
 

- Det foreslås å spesifisere hva som kreves av kompetanse for å kunne veilede på doktorgradsnivå 
 
Sistnevnte problemstilling er gjenstand for bred diskusjon internt, og forståelsen av de nasjonale føringene med 
hensyn til dette vil bli avklart i det videre arbeidet.  
 
Arbeidsgruppen har mottatt gode innspill som ikke er lagt inn som endringsforslag til ph.d.-forskriften. Dette skyldes 
at forslagene ikke må forskriftsfestes, men kan forklares og utdypes i merknadene til forskriften.  

 
6. Høringsfrist 

 
                                                  Høringsfristen er satt til mandag 6. november 2017.  
 
 
Vi ber om at høringsuttalelser sendes via p360 til prosjektkoordinator Synnev Aas Aaby i seksjon for studiekvalitet og 
analyse, i sak 17/02784. 
 
Prosjektgruppen ser frem til det videre arbeidet, i samarbeid med høringsinstansene og referansegruppene. 
 
For ordens skyld vedlegges lenker til: 
 
Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge - Lovdata 
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge - Lovdata 
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - Lovdata 
Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) - Lovdata 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) - Lovdata 
Forskrift om opptak til høgre utdanning - Lovdata 
Utfyllende bestemmelser 
Opptaksavtale, ph.d. 
 
                     --oo00oo-- 
 
For prosjektgruppen 
 
Synnev Aas Aaby 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1893?q=hsn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1864?q=hsn
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=uhl
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23?q=forskningsetikk
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137?q=studietilsyn
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
https://min.usn.no/getfile.php/13422320/usn.no/filer/om_HSN/Regelverk/Utfyllende_bestemmelser_HSN.pdf
https://www.usn.no/getfile.php/13442793/usn.no/filer/forskning/Doktorgradsutdanning/PHD%20h%C3%A5ndbok/Ph%20d%20-avtale%20H%C3%B8gskolen%20i%20S%C3%B8r%C3%B8st-Norge.pdf


Vedlegg 1  

 

Høringsnotat til opptaksforskriften 

 

Bakgrunnen for forslag om ny forskrift om lokalt opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

I en åpen prosess i opptaksseksjonen og i samarbeid med prosjektgruppa/referansegruppa har det 

blitt utarbeidet utkast til en ny og egen opptaksforskrift ved HSN. Som del av prosessen har vi 

gjennomgått alle opptaksforskrifter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, vurdert «best 

practice» fra HSN og løsninger i sektoren, samt benyttet anledningen til å laget et utkast som ivaretar 

HSNs visjon og våre fremtidige behov som universitet.  

 

Premissene for den nye forskriften er at det skal være en helhetlig opptaksforskrift for lokale opptak 

ved HSN, primært for høyere grads studier samt studieforberedende kurs. Grunnutdanninger ved 

HSN, uavhengig av om de forvaltes via lokalt eller nasjonalt opptak, omfattes av Forskrift om opptak 

til høgre utdanning og omtales ikke i den lokale forskriften (forvaltningspraksis for disse kan allikevel 

forankres og beskrives i lokale retningslinjer). BOA-studier og internasjonale gradsstudier er omfattet 

av utkastet til ny opptaksforskrift ved HSN.  

 

Videre har det vært et førende premiss at den nye forskriften lages etter mal fra de største 

universitetene, slik at form og struktur ivaretar kompleksitet og behov knyttet til våre 

universitetsambisjoner. Vi har hentet inspirasjon fra ulike forskrifter i sektoren, men UiOs 

opptaksforskrift har vært førende for vårt forslag og er derfor lagt til grunn med tanke på struktur og 

materielt innhold på flere punkter. Forskriften er deretter videreutviklet og tilpasset HSNs behov. 

 

Ved gjennomgangen av andre institusjoners opptakspraksis så ble det avdekket noen praktiske og 

prinsipielle forskjeller i hvordan institusjonene velger å håndtere enkelte sentrale opptaksspørsmål. 

Noen av disse forskjellene er vist gjennom alternative forslag, dette gjelder spesielt beregnings- og 

rangeringsgrunnlag for masterstudier og forkurs. Det vil være tilbakemeldingene fra 

høringsinstansene som i størst grad vil være avgjørende for hvilket alternativ som fremmes som 

forslag for styret i desember. 

 

Kommentarer og vurderinger til enkelte bestemmelser i forslag om ny opptaksforskrift 

I forslag til ny opptaksforskrift er det i hovedsak tre områder hvor det foreslås store endringer:   

- beregning og rangering av master søkere  
- rangering av PPU  
- beregning og rangering av forkurs til ingeniørutdanning.  

 

I det følgende knytter vi noen kommentarer og vurderinger til disse forslagene. 

 

 

 

 

https://www.usn.no/getfile.php/13465550/usn.no/filer/om_HSN/Strategier/HSN_strategiplan_1702_.pdf


Master § 4, 5, 6 og 7 

Forslaget medfører en annen oppbygging enn gjeldende forskrift. I dagens regelverk finner vi regler 

om opptak, beregning og rangering av master, og vurdering av realkompetanse i Forskrift om opptak, 

studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge §§ 2-1, 2-4 og 2-5 og i utfyllende bestemmelser §§ 

2-1.1 (1) bokstav c, 2-3.1 (1), 2-3.2 (1), (2) og (3) og 2-3.3 (1), (2). Bestemmelsene er hovedsakelig 

videreført i forskriften, men det som i dag er inntatt av forklaringer i utfyllende bestemmelser vil bli 

omtalt i merknadene.  

§ 4 krav til master  

Alternativ A 

Forslaget i alternativ A skiller seg fra dagens opptakspraksis ved HSN og er således forslag om en ny 

opptaksordning der vi ønsker å beregne og rangere søkere på bakgrunn av fordypningen i deres 

grunnutdanning, dette vil vi komme tilbake til i §§ 6 og 4. Minstekravet for opptak er fullført 

bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning. I tillegg krever vi at grunnutdanningen har en faglig 

fordypning på minimum 80 studiepoeng, noe som alle grunnutdanninger skal ha, og at et vektet 

karaktersnitt av denne faglige grunnutdanningen skal være på minimum C.  

Alternativ B 

Forslaget i alternativ B representerer dagens praksis, der minstekrav for opptak til master er en 

fullført og bestått bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning, og et vektet karaktersnitt på 

minimum C på hele denne utdanningen 

Vurdering av alternativene 

Forskjellen mellom alternativene er knyttet til grunnlaget for C-kravet. I alternativ A er grunnlaget 

kun relatert til karakteren på fordypningen, mens i alternativ B er grunnlaget hele bachelorgraden.  

Tanken bak forslaget er å initiere en viktig drøfting om hvorvidt ordningen i alternativ A vil bidra til at 

HSN får faglig sterkere søkere innenfor det aktuelle fagområdet. Gjennom en ordning hvor 

fordypningen i større grad vektlegges, kan effekten bli at man tilrettelegger for en bedre 

gjennomføringsgrad ved at faglig sterke søkere har de riktige kvalifikasjonene for å gjennomføre 

videre masterstudier.  

§5 Krav til erfaringsbaserte mastere 

I dag blir opptaket erfaringsbaserte mastere beregnet på grunnlag av hele den kvalifiserende 

utdanningen (180 studiepoeng).  

Det nye forslaget innebærer at erfaringsbaserte mastere fortsatt skal basere seg på erfaring, men 

hvis det ønskes en faglig fordypning i tillegg forutsettes det at dette fremgår av studieplanen. Det vil 

si at det er fakultetene som må fastsette i studieplanen om de ønsker en beregning og rangering på 

grunnlag av karakterene i fordypning eller i hele graden.  

§ 6 Beregning av karaktergjennomsnitt 

Karaktergjennomsnittet blir etter dagens regelverk beregnet på grunnlag av et vektet 

karaktergjennomsnitt på hele bachelorgraden (180 studiepoeng) pluss eventuelle andre fagkrav, jf. 

forslaget i alternativ B.  

 

 



Alternativ A 

Forslaget i alternativ A bygger videre på § 4 alternativ A. Beregning av søkers karaktergjennomsnitt 

gjøres på grunnlag av karakterene i alle emnene som dekker den faglige fordypningen. En foreløpig 

gjennomgang av opptaksdata viser at HSN sannsynligvis vil få flere kvalifiserte søkere med alternativ 

A. Ordningen etter alternativ A forvaltes i dag både på UiO og UiT.  

Alternativ A innebærer en ressurskrevende og stor omlegging av dagens opptakspraksis hos HSN. For 

å kunne finne denne faglige fordypningen i en søkers utdanning vil Seksjon for opptak trenge hjelp av 

fagmiljøet hos fakultetene. Det må her skje en overføring av kompetanse og det forventes at det vil 

ta tid.  

En eventuell overgang til modell A vil kreve tid til implementering og forankring i/mot fagmiljøene, 

og kan tidligst tre i kraft fra 1.1.2019.  

Alternativ B 

Forslaget i alternativ B representerer altså dagens praksis hos HSN og en del andre høyskoler og 

universiteter. Dette er en enkel ordning å forvalte, og den krever mindre grad av samarbeid og 

ressurser fra fakultetene i opptaksprosessen. Den gir også større mulighet til å bruke elektronisk 

resultatutveksling mellom institusjonene.  

Vurdering av alternativene 

Bakgrunnen for forslaget i alternativ A er at vi vil kunne få et bedre søkergrunnlag med faglig sterkere 

søkere, hvis vi legger argumentasjonen til UiO til grunn. Det er også et poeng at noen søkere har 

emner som ikke er faglig relevante i det hele tatt for programmet de søker til, og det kan være lite 

hensiktsmessig å skulle tillegge disse like stor vekt i opptaket. For søkere vil det også representere en 

bedre mulighet til å forbedre sitt snitt. Med dagens ordning, som representeres i alternativ B, 

opplever vi at søkere syns det er vanskelig å heve sitt karaktersnitt for å både bli kvalifisert til studie 

på bakgrunn av C-kravet, men også å heve snittet sitt til mastere der det er stor konkurranse.   

Det er diskutert om alternativ A faktisk vil gi en større kvalifisert søkergruppe, fordi vi antar at flere 

har høyere karakter i fordypningsemnene enn i hele graden og at vi dermed får en større andel 

kvalifiserte søkere til studiene.  

Øvrige merknader til forslaget 

Tredje og fjerde ledd i alternativ A og andre og tredje ledd i alternativ B regulerer forhold der flere av 

søkernes emner består av bestått, godkjent, osv. Begge alternativene samsvarer med dagens praksis, 

at man vil få en individuell vurdering hvis mer enn 50 % av grunnlaget består av beståtte eller 

godkjente emner.  

§ 7 Rangering av søkere til masterprogram. 

Forslaget i alternativ A bygger videre på alternativ A i § 4 og 6. Søkerne rangeres her på bakgrunn av 

den faglige fordypningen. 

Forslaget i alternativ B bygger videre på alternativ B i § 4 og 6, søkerne rangeres på bakgrunn av hele 

graden og representerer dagens praksis.  

Tredje ledd i begge forslagene er en endring fra dagens ordning. I dag får alle søkere til 

masterprogram utdanningspoeng. Det gis 1 utdanningspoeng per 30 beståtte studiepoeng utover 



bachelorgrad, maks 4 poeng. I tillegg får søkere til erfaringsbaserte mastere tilleggspoeng for 

yrkespraksis. 2 poeng per år med praksis utover minstekravet.  

I forslaget gir vi fakultetene mulighet til å avvike fra denne ordningen. Hvis det ikke er ønskelig å gi 

utdanningspoeng eller praksispoeng, kan det bestemmes i studieplanen at dette ikke skal gis. Dette 

kan for eksempel være aktuelt til studier der det er ønskelig at man kun konkurrerer med karakterer. 

Eventuelt kan det bestemmes at det kun skal gis poeng for relevant utdanning. For eksempel kan det 

bestemmes at en søker til en master innenfor helse gis ekstra utdanningspoeng for relevant 

yrkesutdanning, men ikke for det året med IT- eller ingeniørstudier. Hvis fakultetene ikke regulerer 

dette i studieplan så gis det ekstra poeng etter generell modell. 

Fjerde ledd representerer en endring fra tidligere ordning. Etter dagens ordning rangeres eldre 

søkere foran yngre søkere ved poenglikhet. Det burde først vurderes om det er mulig å ta opp alle 

med lik poengsum. Er ikke dette mulig, burde det være tilfeldig hvem som blir valgt, og dette blir 

ivaretatt av en loddtrekning. På denne måten diskrimineres ingen søkergrupper. Loddtrekningen 

håndteres teknisk av FS.   

 

PPU 

§ 10. Krav til opptaksgrunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning 

Her henvises det direkte til forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Det 

fremkommer i forskriften § 6 hvilke krav som gjelder for opptak. Forskrift om rammeplan for 

praktisk-pedagogisk utdanning § 6 trer imidlertid ikke i kraft før høstsemesteret 2019, jf. forskriften § 

7, og forslaget i denne bestemmelsen kan dermed ikke gjelde før samme tidspunkt. Inntil videre er 

opptakskravet minimum 3 års høyskole- eller universitetsutdanning, og minst ett undervisningsfag på 

60 studiepoeng innen fagområdene der vi tilbyr fagdidaktikk. 

 

§ 11 Beregning av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

Her er det ingen endringer fra tidligere praksis.  

Hvis det ikke kommer noen nasjonale føringer for hvordan PPU skal beregnes når masterkravet 

inntrer, burde fagmiljøet selv ta stilling til dette i god tid med tanke på fremtidig søkerveiledning. 

   

§ 12. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

Dagens særordninger med kvoter for tidligere HiT eller HBV-studenter oppleves som urimelig for 

andre søkere og kan ha vært til hinder for at de best rangerte får plass da ordningen har favorisert 

egne institusjonelle søkere. Det foreslås derfor at dagens ordning avvikles.  

Bakgrunnen for den foreslåtte rangeringsmodellen er at HSN som en sentral utdanningsaktør i 

samfunnet, har et samfunnsansvar som bør ivaretas (prioritere ansatte i skoleverket uten formell 

undervisningskompetanse og belønne de med masterutdanning samt de med to fagdidaktiker). 

Videre er det i tråd med HSNs strategi at hovedfokuset rettes mot å få de beste søkerne inn ved HSNs 

studier i prioritert rekkefølge.   

 

Forkurs 

§ 13 Opptak til forkurs for 3-årig ingeniør og maritim høgskoleutdanning 



Dagens ordning finner man i utfyllende bestemmelser § 2-3.8 Rangering av søkere til forkurs for 

ingeniør og sivilingeniørutdanning.   

Forkurs for ingeniørutdanning er spesielt rettet mot personer med yrkesutdanning og praksis som 

ønsker å ta høyere utdanning innen teknologiske fag. Med dette som bakteppe foreslås det to 

alternativer (A og B) til krav og rangering av søkere til forkurs for ingeniørutdanninger. Begge 

alternativene er forskjellig fra dagens ordning. 

I dagens ordning plasseres søkerne inn i tre kvoter for å få opptak: 

Kvote A – Kvote for søkere som har bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige studieretninger. 
Kvote B – Kvote for søkere som har bestått grunnskole og har minst fem års praksis, eller en 
kombinasjon av videregående skole og praksis. Kvoten gjelder kun for søkere som ikke 
oppfyller kravene til kvote A og C. 
Kvote C – Kvote for søkere som har oppnådd generell studiekompetanse. 

I de to fremlagte alternativene er det innført relevansbegrep for å få opptak for søkergruppene i 

kvote A og B i dagens ordning:   

1.  Relevant yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra relevante yrkesfaglige 

studieretninger i videregående opplæring.  

2. grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis. 

En fordel ved å forlange relevant utdanning og fag-/svennebrev er at vi får søkere som har 

forkunnskaper som er teknisk rettet og relevant for våre teknologiske studier.     

Forskjellen mellom alternativ A og B er at i alternativ B er søkere med generell studiekompetanse 

fjernet som søkergruppe. Denne søkergruppen er representert i kvote C i dagens ordning.  

Søkere som har generell studiekompetanse mangler fordypning i realfag fra videregående skole. For 

denne søkergruppen finnes det to andre muligheter som de kan søke på for å bli kvalifisert til våre 

teknologiske studier (realfagskurs og tressemesterordningen (TRESS)). På bakgrunn av dette har 

søkergruppen med generell studiekompetanse blitt fjernet som søkergruppe i alternativ B.    

Universitetet i Stavanger har blant annet denne ordningen. Søkere med generell studiekompetanse 

er ikke kvalifisert for opptak til forkurs, og de henvises til å søke deres realfagskurs med matematikk 

og fysikk for å bli kvalifisert for opptak til ingeniørutdanning.  Dette alternativet vil nok føre til en 

nedgang av antall søkere til forkurs, men forhåpentligvis en oppgang i søkere til realfagskurs. Man 

må være tydelig på å henvise de videre til de to andre alternativene både i veiledning og på våre 

hjemmesider.  

Alternativ A er det alternativet som vil gi bredere søkertilgang sammenliknet med alternativ B. I 

dagens ordning rangeres søkere i kvote A foran søkere i kvote C, og antallet som får opptak i kvote B 

avgjøres etter en skjønnsmessig nivåvurdering i forhold til søkere i de andre kvotene. I praksis får 

søkere i kvote C får unntaksvis opptak på forkurs da vi må tømme kvote A før vi kan ta opp søker ei 

kvote C.  

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig 

forkurs med full fagkrets. Institusjonene som tilbyr forkurs har ulik tilnærming til hvordan opptak skal 

foregå, og hvilke søkergrupper som har mulighet til å søke. Høgskolen i Østfold har vektlagt den 

opprinnelige intensjonen med forkurs og veileder søkere med generell studiekompetanse inn mot 

realfagskurs eller tressemesterordningen (TRESS). NTNU velger å la søkere med generell 

studiekompetanse få muligheten til å søke, men gir automatisk fritak i de andre fagene i forkurset slik 

at de bare får undervisning i matematikk og fysikk. Det innebærer at de ikke får muligheten til å delta 



i forkurskvoten. I dagens ordning gir vi mulighet for søkere med generell studiekompetanse både til å 

søke og delta i forkurskvoten hvis de gjennomfører og består hele forkurset, selv om de sjelden får 

opptak i kvote C. I foreslått regelverk vil alle søkergruppene rangeres innenfor samme regelverk, men 

de med fagbrev favoriseres med 3 ekstrapoeng. På den måte hever vi opp de søkerne som forkurset i 

utgangspunktet er ment for, samtidig som vi får en jevnere faglig sterkere gruppe.  

 

Øvrige endringer  

§ 3 Krav til engelsk 

Krav til engelsk følger i dag av utfyllende bestemmelser § 2-1.1 (2). Dette er regler som er 

bestemmende for søkernes rettigheter og plikter, og det er derfor helt nødvendig at reglene løftes 

opp på forskrifts nivå. Vi har for øvrig erfart at bestemmelsen har vært noe mangelfull og foreslår 

derfor enkelte presiseringer og endringer. Grunnstudier er ikke omfattet av denne bestemmelsen, da 

de reguleres av nasjonal Forskrift for opptak til høgre utdanning. 

Bokstav a) har fått tilføyelser. Tidligere godtok vi engelsk fra videregående 140 timer. I forslaget har 

vi tilføyd et karakterkrav på 3, samt at vi godkjenner engelsk tatt som programfag, uavhengig av 

karakteren i programfaget. Dette er fordi engelsk tatt som program fag er engelsk på høyere nivå.   

Bakgrunnen for å legge på et karakterkrav til engelsk fra videregående utdanning er at vi ønsker at 

dette kravet skal likestilles med de øvrige kravene, siden man må oppfylle minst ett av kravene.   

Bokstav g) er en helt ny regel. Her ønsker vi å fange opp helt spesielle tilfeller der det er helt klart at 

søker innehar engelskkunnskaper som dekker nivået vi krever.  

Enkelte miljøer ved HSN har kommunisert at de ønsker et høyere nivå på engelskkravene på 

grunnstudier. Dette reguleres imidlertid i dag av forskrift om opptak for høgre utdanning. I dette 

forslaget har vi derfor ikke foreslått et høyere engelskkrav enn vi har i dag, men ønsker en 

tilbakemelding fra høringsinstansene på hva behovene er og løsninger til disse.  

Som et eksempel vises det til UiOs bestemmelse om språkkrav til engelsk: 

For opptak til engelskspråklige program eller studieretninger gjelder ett av følgende krav til engelsk: 

a) 
Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt 
engelsk tatt som programfag med minimum 140 timers omfang. 

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL), minst 90 poeng for Internet-based test (IBT). 

c) International English Language Test Service (IELTS), Academic, med minst 6.5 poeng. 

d) PTE Academic Pearson Test of English (PTE), med minst 62 poeng. 

 
Seksjon for opptak er av oppfatning av at HSN burde enten legge kravet tett opptil eller på samme 
nivå som UiO. Dette vil trolig heve kvaliteten på studentene som blir tatt opp til de engelskspråklige 
studiene. Forslaget vårt om karakterkrav 3 i 140 timers engelsk fra vgs. er således tilpasset det 
generelle nivåkravet ved HSN i dag, og ville ha vært 4 hvis man hadde lagt seg på nivåene til UiO. 
 

 

§ 8 Betinget tilbud 

Betinget opptak følger i dag av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-

Norge § 2-6 og utfyllende bestemmelser § 2-6. 

Betinget tilbud gis til søkere som ikke har avsluttet kvalifiserende utdanning når de får tilbudet om 

opptak. Ved betinget tilbud blir ikke søker student hvis betingelsen ikke oppfylles. Dokumenterer 

ikke søker opptakskravet til studiet innen frist, annulleres tilbudet om opptak. Tilfredsstiller søker 



opptakskravet innen frist, blir søker en ordinær student hos HSN.  Det er ikke foreslått noen 

endringer i regelverket med hensyn til betinget tilbud.   

§ 9 Betinget opptak 

Gjeldende regel for betinget opptak er lokalt forankret i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Denne henviser igjen videre til Forskrift om opptak til høgre utdanning, § 

5-1.  

Ved et betinget opptak blir søker student ved skolen og hvis ikke betingelsen for opptaket blir 

tilfredsstilt innen en angitt frist, mister studenten studieretten. 

For betinget opptak er det hensiktsmessig å fastsette et eget regelverk, men som samtidig ikke 

fraviker det nasjonale regelverket.  

I forslagets første ledd foreslås det en begrensning på maks 20 studiepoeng. En slik innstramming 

legger til rette for at vi skal få best kvalifiserte søkere og studenter som ikke vil henge etter og vil ha 

et godt grunnlag for å gjennomføre en mastergrad. Prinsippet er at man skal være kvalifisert for 

utdanningen man får opptak til.  

Forslagets andre ledd gir studenten frist på ett år til å avlegge og bestå manglende eksamener. Ett år 

er en utvidelse på et halvt år fra gjeldende praksis. Bakgrunnen for dette er at et halvt år har i praksis 

vist seg å være vanskelig å oppfylle, mye grunnet forhold utenfor søkers ansvar.  

I tredje ledd gis fakultetet adgang til å fastsette emner eller praksis som ikke kan mangle for å gå 

videre utdanning. Bakgrunnen for dette er at hvis for eksempel masteren bygger videre på emner i 

grunnutdanningen, og søker ikke har bestått dette emnene, vil det ikke være hensiktsmessig å la 

studenten begynne på videre utdanning innenfor dette feltet.  

§§ 14 og 15 videreutdanning 

Gjeldende regel for videreutdanning finner man i dag i utfyllende bestemmelser § 2-3.4 (1) og (2) 

Rangering av søkere ved opptak til videreutdanninger og påbyggingsstudier.  

I forslaget er dette erstattet med § 14 Krav og beregning av opptaksgrunnlag for videreutdanning og 

§15 Rangering av søkere ved opptak til videreutdanning 

Begrepet videreutdanning forstås her med all videreutdanning enn det som allerede er behandlet i 

forskrift, og som er av studiepoenggivende produksjon og er underlagt eksamens- og 

vurderingsformer. Hvilke opptakskrav og beregningsgrunnlag videreutdanningene har skal 

fremkomme av studieprogrammet eller emnebeskrivelsen.   

Etter dagens bestemmelser får alle tilleggspoeng for utdanning utover den kvalifiserende 

utdanningen og poeng for relevant praksis utover minstekravet der det er krav om dette. Forslagets 

tredje ledd innebærer at det kan gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning og relevant praksis 

hvor det er krav om.  Det vil si at fakultetet kan fravike normalen, med at alle får poeng, hvis de 

ønsker dette til sitt studieprogram. Det kan for eksempel være ved studier der det ønskes å vektlegge 

kun karakterer.  

Tidligere har HSN ved poenglikhet satt eldre søkere foran yngre søkere. Dette har vært omdiskutert, 

og nytt forslag går, i likhet med forslaget i § 7, ut på at det først skal vurderes om det er mulig å ta 

opp alle med lik poengsum. Hvis ikke dette er mulig skal det være helt tilfeldig ved loddtrekning. 

Dette håndteres teknisk av FS.  



 

 

Andre forhold: 

- I forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge § 2-4 har vi en 
bestemmelse om realkompetanse til master- og videreutdanninger. I utfyllende 
bestemmelser § 2-4.1 har vi supplerende bestemmelser.   

- Vurdering av realkompetanse til masterstudier reguleres i den nye forskriften §§ 4 (3), 5 (4), 
og 7 (3). Det skal her lages interne retningslinjer for håndtering av søkere med 
realkompetanse til master. I dag har vi ingen felles retningslinjer på HSN eller nasjonalt.  

- I tillegg er det i utfyllende bestemmelser § 2-4.2 egne regler om fagkrav. Dette er fagkrav 
som gjelder opptak på bakgrunn av realkompetanse til grunnutdanninger. 
Masterutdanninger er ikke nevnt her. Disse vil komme som interne retningslinjer. At 
institusjonene kan fastsette egne og tjenlige fremgangsmåter for vurderinger av 
realkompetanse i grunnutdanninger er allerede regulert på nasjonalt plan, jf. Forskrift til 
høgre utdanning § 3-1 (3).  

- I dagens regelverk eller i det nye forslaget til opptaksforskrift ved HSN er det ikke noen regler 
som regulerer forholdene om interne overganger mellom 1. og 2. året på grunnutdanninger, 
direkte opptak til 2. året, bytte av studier o.l. Det er ønskelig med regulering av også dette 
området. Mest sannsynlig vil reguleringen av dette komme i studieforskriften som skal 
vedtas primo 2018.  

- Tidligere har vi hatt en sovende regel om særskilt vurdering i utfyllende bestemmelser § 2-
3.6 bokstav b. Denne bestemmelsen er tatt ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utkast 

Forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder for: 

a) Opptak til masterprogram etter § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad. 

b) Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. 

c) Opptak til forkurs til ingeniør 

d) Opptak til videreutdanning 

e) Opptak til enkeltemner 

 

§ 2 Krav til norsk 

(1) For opptak til norskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land utenfor 
Norden dokumentere at de oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til 
høyere utdanning § 2-2. 

(2) For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning og andre lærerutdanninger, kreves det 
dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende kravet som er angitt i forskrift om opptak til 
høyere utdanning § 4-7. 

 

§ 3 Krav til engelsk 

For opptak til engelskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land utenfor 
Norden dokumentere ett av følgende krav til engelsk: 

a) Engelsk fra norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 3 eller bedre, 
eventuelt engelsk programfag (140 årstimer). 

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL), minst 80 poeng for Internet-based test 
(IBT). 

c) International English Language Test Service (IELTS), Academic, med minst 6 poeng. 

d) PTE Academic Pearson Test of English (PTE), med minst 56 poeng. 

e) Fullført høyere grads studium i engelsk språk eller litteratur 

f)     Fullført bachelorgrad fra Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller 
USA. 

g)   Annen dokumentasjon kan godkjennes etter individuell vurdering.n 

 

 



§ 4 Krav til grunnutdanning for opptak til masterprogram etter § 3 i forskrift om krav til 
mastergrad 

Alternativ A 

(1) For opptak til masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende 
utdanning. 

(2) Grunnutdanningen skal inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng. Krav 
til den faglige fordypningens innhold og omfang skal fremgå av studieplanen. Vektet 
karaktergjennomsnitt i den faglige fordypningen skal være minst C (norsk karakterskala) eller 
tilsvarende.  

(3) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis 
likeverdig med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige 
forutsetninger for å gjennomføre studiet. 

eller 

Alternativ B  

 (1) For opptak til masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende 
utdanning. 

(2) Vektet karaktergjennomsnitt skal være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende.  

(3) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis 
likeverdig med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige 
forutsetninger for å gjennomføre studiet. 

 
§ 5. Krav til grunnutdanning for opptak til erfaringsbaserte masterprogram etter § 5 i 
forskrift om krav til mastergrad 

(1) For opptak til erfaringsbaserte masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller 
tilsvarende utdanning.  

(2) Vektet karaktergjennomsnitt skal være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende. 
Krav til en eventuell faglig fordypning skal fremgå av studieplanen. 

(3) I tillegg kreves det minst to års relevant yrkespraksis.  

(4) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis 
likeverdig med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige 
forutsetninger for å gjennomføre studiet. 

§ 6. Beregning av karaktergjennomsnitt for masterprogram 

Alternativ A 

(1) Karakterene i alle emnene som dekker den faglige fordypningen skal ordinært benyttes 
som grunnlag for beregning av karaktergjennomsnitt. 



(2) Dersom den faglige fordypningen i omfang er større enn 80 studiepoeng, kan det fastsettes 
i studieplanen at et utvalg av emnene, men ikke mindre enn 80 studiepoeng, kan benyttes som 
grunnlag for beregningen. 

(3) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene i fordypningen, men for 
emner som utgjør minst 40 studiepoeng av fordypningen, skal emnene med gradert 
karakterskala benyttes som grunnlag for beregningen av karaktergjennomsnitt. 

(4) Søkere med emner fra utenlandsk høyere utdanning eller søkere med norsk karakterskala 
for mindre enn 40 studiepoeng av fordypningen må vurderes individuelt. 

(5) Dersom søkere fyller kravene til faglig fordypning på flere måter, skal alle grunnlagene 
beregnes. 

(6) For emner med norske bokstavkarakterer skal følgende tallverdier benyttes: karakter A = 
50, B = 40, C = 30, D = 20, E = 10. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng.  

 (7) Rangeringspoengsummen avrundes til to desimaler etter ordinære avrundingsregler.  

eller 

Alternativ B (dagens ordning) 

(1) Karakterene i alle emnene som dekker opptakskravet skal ordinært benyttes som grunnlag 
for beregning av karaktergjennomsnitt. 

 (2) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene, men for emner som utgjør 
minst 120 studiepoeng, skal emnene med gradert karakterskala benyttes som grunnlag for 
beregningen av karaktergjennomsnitt. 

(3) Søkere med emner fra utenlandsk høyere utdanning eller søkere med norsk karakterskala 
for mindre enn 120 studiepoeng av fordypningen må vurderes individuelt. 

(4) Dersom søkere fyller kravene på flere måter, skal alle grunnlagene beregnes. 

(5) For emner med norske bokstavkarakterer skal følgende tallverdier benyttes: karakter A = 
50, B = 40, C = 30, D = 20, E = 10. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng.  

 (6) For beregning av karaktergjennomsnitt skal avrunding skje til to desimaler etter ordinære 
avrundingsregler. 

  

§ 7. Rangering av søkere til masterprogram 

Alternativ A 

(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. 
Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt for emnene som inngår i 
søkernes faglige fordypning. Dersom søkere har flere rangeringsgrunnlag, skal 
poengberegningen som gir høyest rangering benyttes.  

(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede 
søkere etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det 



likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på 
grunnlag av poengberegning. 

(3) For masterprogram kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. 
Til erfaringsbaserte masterprogrammer kan det også gis tilleggspoeng for relevant 
yrkespraksis.  

(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. 
Deretter rangeres søkerne etter loddtrekning.  

eller 

Alternativ B (gjeldende) 

(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. 
Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkere har flere 
rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes.  

(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede 
søkere etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det 
likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på 
grunnlag av poengberegning. 

(3) For masterprogram kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. 
Til erfaringsbaserte masterprogrammer kan det også gis tilleggspoeng for relevant 
yrkespraksis.  

(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. 
Deretter rangeres søkerne etter alder, hvor eldre søkere går foran yngre søkere.  

 
§ 8 Betinget tilbud  

Betinget tilbud kan gis til søkere som avslutter kvalifiserende utdanning. Søkere med betinget 
tilbud må dokumentere opptakskravene før studiestart og innen nærmere angitt frist for å 
beholde tilbudet.  

 
§ 9 Betinget opptak 

(1) Det kan gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng hvis det er 
forhold utenfor søkerens kontroll som har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for 
opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere 
forholdene. 

 (2) Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige 
anledning og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere 
enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke 
oppfylles, mister studenten studieplassen ervervet gjennom betinget opptak. 

(3) Det kan fremgå av studieplanen hvilke emner i grunnutdanningen som ikke kan mangle. 

 



§ 10 Krav til opptaksgrunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning 

Opptakskrav framgår av rammeplan eller forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk, 
inkludert minst 60 studiepoeng relevant utdanning innenfor en av fagdidaktikkene Høgskolen 
i Sørøst-Norge tilbyr. 

 

§ 11 Beregning av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

Karakterene i alle emnene som dekker det fagdidaktiske opptaksgrunnlaget på 60 studiepoeng 
og i tillegg de 120 beste studiepoeng, skal ordinært benyttes som grunnlag for beregning av 
karaktergjennomsnitt. 

 

§ 12. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

(1
) 

Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifiserte søkere rangeres etter 
følgende kriterier: 

a) Søkere med dokumentasjon på nåværende eller tidligere tilsettingsforhold i 
undervisningsstilling innenfor de tre siste årene i skolen på trinn 8–13 eller i 
voksenopplæringen. Dette punktet gjelder bare for deltidsstudiet. 

b) Søkere med fullført mastergrad fra universitet eller høyskole.  

c) Søkere med to undervisningsfag som Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr fagdidaktikk i. 

d)  Ved poenglikhet rangeres søkerne etter et vektet karaktergjennomsnitt i den utdanningen 
som er grunnlag for opptak til de fagdidaktiske fagene, jf. § 10 

 (2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til 
poengberegnede søkere etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om 
opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak 
etter rangering på grunnlag av poengberegning. 

 
§ 13 Opptak til forkurs for 3-årige ingeniørutdanninger og maritime høgskoleutdanninger 

alternativ A 

(1) For å være kvalifisert for forkurs må én av følgende krav være oppfylt: 

1.  Relevant yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra relevante 
yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring.  

2. grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis 

3. generell studiekompetanse 

(2) Søkere i gruppe 1 beregnes etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som 
ikke kan poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. 

(3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter individuell vurdering. 



(4) Søkere i gruppe 3 vurderes etter karakterpoengene som gir generell studiekompetanse. 

(5) Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev. 

eller 

alternativ B 

(1) For å være kvalifisert for forkurs må én av følgende krav være oppfylt: 

1. Relevant yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra relevante 
yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring. 

2. grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis 

(2) Søkere i gruppe 1 beregnes etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som 
ikke kan poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. 

(3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter individuell vurdering. 

(4) Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev.  

 

 

 
 

§ 14 Krav og beregning av opptaksgrunnlag for videreutdanning 
Krav for opptak og beregningsgrunnlag skal framgå av studieprogram eller emnebeskrivelsen.  

 

§ 15 Rangering av søkere ved opptak til videreutdanning 

(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. Dersom 
søkere har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering 
benyttes.  

(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede 
søkere etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det 
likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på 
grunnlag av poengberegning. 

(3) For videreutdanning kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. 
Til videreutdanninger med krav om praksis kan det i tillegg gis tilleggspoeng for relevant 
yrkespraksis.  

(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. 
Deretter rangeres søkerne etter loddtrekning. 

 
§ 16 Enkeltemner 



For opptak, beregning og rangering til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det 
programmet emnet tilhører. For emner som ikke tilhører et studieprogram, eller emner som 
har avvikende opptakskrav kan det fastsettes egne krav i studieplanen eller emneplanen. 

 

§ 17. Opptaksramme 

Høgskolestyret fastsetter årlig en opptaksramme for hvert studieprogram. 

 

§ 18. Søknadsfrister 

15. april og 1. november er ordinær frist for søknad om opptak til studier med oppstart i hhv. 
høst- og vårsemesteret. For søkere fra land utenfor EØS-området er 1. desember ordinær frist 
for søknad om opptak til studier med oppstart i høstsemesteret. 

 

§ 20. Søknadsbehandling og dokumentasjon 

(1) All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak må være 
dokumentert ved søknadsfristens utløp. Søkere som avslutter utdanning som gir grunnlag for 
opptak etter søknadsfristens utløp, må levere inn foreløpige resultater innen søknadsfristen. 
Søkerne skal på fastsatt måte og innen fastsatt frist sende inn endelig dokumentasjon. 

(2) Søkere som ikke kan forevise original dokumentasjon ved forespørsel, vil få avslag på 
søknad om opptak. 

(3) Internasjonale søkere fra utenfor EU/EØS/Sveits som ikke har dokumentert nødvendig 
finansiering for opphold i Norge innen gitt frist, vil få annullert sitt tilbud om opptak. 

 

§ 21 Reservert studieplass 

(1) Innvilget studieplass kan søkes reservert i ett år, eller til neste ordinære opptak til 
studieprogrammet eller emnet. Det tas forbehold om at studiet blir igangsatt.  

(2) Søknad om reservert studieplass kan innvilges når det har oppstått uforutsette og 
tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner 
kan være sykdom, graviditet, omsorgsansvar, førstegangstjeneste eller lignende. 

(3) Søknadsfrist er 3 uker etter mottatt tilbud om studieplass 

(4) Søkere som er innvilget betinget opptak etter § 9 kan ikke søke om reservert studieplass.  

 
§ 22 Kvoter 

Høyskolen kan fastsette kvoter og kriterier for kvoteordninger ved opptak til studier. 

 

§ 23 Endring i opptakskrav 



Vesentlige endringer i opptakskravene for et studieprogram skal være klart for søkerne minst 
ett år før de trer i kraft. 

 



Utkast 

Forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder for: 
a) Opptak til masterprogram etter § 3 og § 5 i forskrift om krav til mastergrad. 
b) Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning. 
c) Opptak til forkurs til ingeniør 
d) Opptak til videreutdanning 
e) Opptak til enkeltemner 
 
§1 TNM:  
Ingen forslag til reelle endringer. Støtter arbeidet med å skille ut opptak i en egen forskrift.  
Vi foreslår eventuelt å endre rekkefølgen slik at forkurs (studieforberedende utdanning) kommer før 
opptak til utdanninger som bygger på høyere utdanning.  
Vi tar til etterretning at opptak til TRES og Y-vei (grunnutdanninger) omfattes av Forskrift til opptak til 
høyere utdanning og ikke omtales i HSNs opptaksforskrift. Dersom HSN utarbeider lokale 
retningslinjer om forvaltningspraksis for opptak til disse studiene ber vi om at TNM blir hørt i dette 
arbeidet.        
 

 
§ 2 Krav til norsk 
(1) For opptak til norskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land utenfor Norden 
dokumentere at de oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 
2-2. 
(2) For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning og andre lærerutdanninger, kreves det 
dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende kravet som er angitt i forskrift om opptak til høyere 
utdanning § 4-7. 
 
§2 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 3 Krav til engelsk 
For opptak til engelskspråklige studieprogram må søkere med utdanning fra land utenfor Norden 
dokumentere ett av følgende krav til engelsk: 
a) Engelsk fra norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 3 eller bedre, eventuelt 

engelsk programfag (140 årstimer). 
b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL), minst 80 poeng for Internet-based test (IBT). 
c) International English Language Test Service (IELTS), Academic, med minst 6 poeng. 
d) PTE Academic Pearson Test of English (PTE), med minst 56 poeng. 
e) Fullført høyere grads studium i engelsk språk eller litteratur 
f)     Fullført bachelorgrad fra Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA. 
g)   Annen dokumentasjon kan godkjennes etter individuell vurdering.n 
 
§3 TNM:  
Ingen merknader. 
 



 
§ 4 Krav til grunnutdanning for opptak til masterprogram etter § 3 i forskrift om krav til mastergrad 
 
Alternativ A 
(1) For opptak til masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. 
(2) Grunnutdanningen skal inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng. Krav til den 
faglige fordypningens innhold og omfang skal fremgå av studieplanen. Vektet karaktergjennomsnitt i 
den faglige fordypningen skal være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende.  
(3) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig 
med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for 
å gjennomføre studiet. 
 
eller 
 
Alternativ B  
(1) For opptak til masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. 
(2) Vektet karaktergjennomsnitt skal være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende.  
(3) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig 
med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for 
å gjennomføre studiet. 
 
§4 TNM:  
 
Til (1): TNM støtter en videreføring av dagens praksis, dvs. alternativ B.  
 
Innledningsvis vil vi bemerke at premisset i alternativ A om at alle grunnutdanninger inneholder en 
faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng er feil. Se HSNs forskrift om opptak, studier og grader 
§ 3-2 (1) – krav om fordypning gjelder kun alternativene b. og d. En felles regel ved HSN om opptak 
basert på en fordypning på minimum 80 studiepoeng er derfor ikke mulig. Når det er sagt så er dette 
heller ikke er ordning som vi ønsker å innføre.   
 
Majoriteten av bachelorutdanningene ved TNM er styrt av Rammeplan for ingeniørutdanning, og de 
fleste av TNMs masterutdanninger bygger på en bachelorgrad i ingeniørfag. En bachelorgrad i 
ingeniørfag har ingen definert fordypning, men er delt inn i ulike emnegrupper definert i §3 i Forskrift 
om rammeplan for ingeniørutdanning. Alle emnegrupper er like viktige for utdanningen av gode 
ingeniørstudenter. Både bachelorgrad og mastergrad innen teknologi er krevende studier, hvor både 
realfaglig kunnskap/forståelse og god innsikt i ingeniørfaglig systemtenkning er vel så viktig som de 
tekniske fagene.  Med en variant av alternativ A frykter vi at studentene raskt vil begynne å prioritere 
ned innsatsen i disse fagene. Det må vi unngå. Vi ønsker ikke å utdanne ingeniører som er svake i 
realfagene og/eller øvrige ingeniørfag, og vi kan ikke la studentene begynne på masterutdanninger 
med svakt grunnlag i disse fagene. For å kunne gjennomføre en masterutdanning innen teknologi er 
det viktig å være sterk i alle fagene. Dette gjelder både for våre dybde- og breddemastere. Det betyr 
at vi heller ikke tror at effekten av alternativ A vil være at vi får faglig sterkere søkere og som en følge 
av det øker gjennomføringsgraden.  
 
Alternativ A vurderes heller ikke som ønskelig å innføre for TNMS masterutdanninger som bygger på 

grunnutdanninger som ikke er rammeplanstyrte. Ved å la kun 80 studiepoengene utgjøre grunnlaget 

vil vi signalisere til studentene at det ikke er så nøye med karakterene i de resterende 100 

studiepoengene. Dette vil være et svært uheldig signal å sende til bachelorstudentene. Etter vår 

vurdering vil en innføring av alternativ A også medføre økt behov for individuelle vurderinger. Dette 

er uheldig av flere årsaker. Søkerne vil kunne bli utsatt for forskjellsbehandling. Det vil bli vanskelig å 
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utøve likeverdig behandling av søkerne da det i langt større grad må foretas skjønnsmessige 

vurdering av hvilke emner som regnes som fordypning. Søkerne har utdanning fra mange ulike 

bachelorgrader, både nasjonalt og internasjonalt. Dette framkommer som oftest ikke av 

vitnemålene. Vi ser heller ikke hvordan dette skal kunne gjennomføres uten økt bruk av ressurser fra 

både administrasjon og fagmiljø, og vi ønsker ikke at de faglig ansatte skal tillegges denne økte 

belastningen.  

Til (2): Vi ser at ordlyden angående karakterkrav er annerledes enn i gjeldende forskrift, uten at det 

er tydeliggjort hvorvidt dette innebærer en reell endring. I gjeldende forskrift står det at søkere må 

ha karaktersnitt C eller bedre for å få opptak. I forslag til ny forskrift står det at vektet snitt skal være 

minst C (gjelder både alternativ A og B). Dagens praksis innebærer at søkere kan få opptak så lenge 

snittet er nærmere C enn D. Vi ønsker muligheten for å opprettholde dagens praksis.  

 
§ 5. Krav til grunnutdanning for opptak til erfaringsbaserte masterprogram etter § 5 i forskrift om 
krav til mastergrad 
(1) For opptak til erfaringsbaserte masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller 
tilsvarende utdanning.  
(2) Vektet karaktergjennomsnitt skal være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende. Krav til en 
eventuell faglig fordypning skal fremgå av studieplanen. 
(3) I tillegg kreves det minst to års relevant yrkespraksis.  
(4) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig 
med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for 
å gjennomføre studiet. 
 
§5 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 6. Beregning av karaktergjennomsnitt for masterprogram 
 
Alternativ A 
(1) Karakterene i alle emnene som dekker den faglige fordypningen skal ordinært benyttes som 
grunnlag for beregning av karaktergjennomsnitt. 
(2) Dersom den faglige fordypningen i omfang er større enn 80 studiepoeng, kan det fastsettes i 
studieplanen at et utvalg av emnene, men ikke mindre enn 80 studiepoeng, kan benyttes som 
grunnlag for beregningen. 
(3) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene i fordypningen, men for emner 
som utgjør minst 40 studiepoeng av fordypningen, skal emnene med gradert karakterskala benyttes 
som grunnlag for beregningen av karaktergjennomsnitt. 
(4) Søkere med emner fra utenlandsk høyere utdanning eller søkere med norsk karakterskala for 
mindre enn 40 studiepoeng av fordypningen må vurderes individuelt. 
(5) Dersom søkere fyller kravene til faglig fordypning på flere måter, skal alle grunnlagene beregnes. 
(6) For emner med norske bokstavkarakterer skal følgende tallverdier benyttes: karakter A = 50, B = 
40, C = 30, D = 20, E = 10. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng.  
 (7) Rangeringspoengsummen avrundes til to desimaler etter ordinære avrundingsregler.  
 
eller 
 
Alternativ B (dagens ordning) 
(1) Karakterene i alle emnene som dekker opptakskravet skal ordinært benyttes som grunnlag for 
beregning av karaktergjennomsnitt. 



 (2) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene, men for emner som utgjør minst 
120 studiepoeng, skal emnene med gradert karakterskala benyttes som grunnlag for beregningen av 
karaktergjennomsnitt. 
(3) Søkere med emner fra utenlandsk høyere utdanning eller søkere med norsk karakterskala for 
mindre enn 120 studiepoeng av fordypningen må vurderes individuelt. 
(4) Dersom søkere fyller kravene på flere måter, skal alle grunnlagene beregnes. 
(5) For emner med norske bokstavkarakterer skal følgende tallverdier benyttes: karakter A = 50, B = 
40, C = 30, D = 20, E = 10. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng.  
(6) For beregning av karaktergjennomsnitt skal avrunding skje til to desimaler etter ordinære 
avrundingsregler. 
 
§6 TNM:  
Støtter alternativ B, som følge av at vi går for alternativ B i §4.  
Høringsnotatet understreker at vi sannsynligvis vil få flere kvalifiserte søkere med alternativ A. Vi vil 
bemerke at dette ikke nødvendig vis fører til bedre kvalifiserte søkere, jf. våre anmerkninger til §4.  
Vi ser det for øvrig som en stor fordel at HSN kan bruke elektronisk resultatutveksling mellom 
institusjonene i søknadsbehandlingen, slik vi vil kunne med alternativ B.    
 

 
§ 7. Rangering av søkere til masterprogram 
 
Alternativ A 
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. Kvalifiserte 
søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt for emnene som inngår i søkernes faglige 
fordypning. Dersom søkere har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest 
rangering benyttes.  
(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede søkere 
etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige 
ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av 
poengberegning. 
(3) For masterprogram kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. Til 
erfaringsbaserte masterprogrammer kan det også gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.  
(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter 
rangeres søkerne etter loddtrekning.  
 
eller 
 
Alternativ B (gjeldende) 
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. Kvalifiserte 
søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkere har flere rangeringsgrunnlag, 
skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes.  
(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede søkere 
etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige 
ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av 
poengberegning. 
(3) For masterprogram kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. Til 
erfaringsbaserte masterprogrammer kan det også gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.  
(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter 
rangeres søkerne etter alder, hvor eldre søkere går foran yngre søkere.  
 
§7 TNM:  
Støtter alternativ B, som følge av at vi går for alternativ B i §4.  



  
Til (3): TNM støtter prinsippet om at unntaksbestemmelser om tilleggspoeng for utdanning og/eller 
praksis kan nedfelles i studieplanen, slik det framkommer av høringsnotatet. Vi gjør imidlertid 
oppmerksom på at det ikke står noe om dette i selve utkastet til ny forskrift. Vi foreslår at det legges 
til en setning om at det skal framgå av studieplanen dersom tilleggspoeng for utdanning evt. praksis 
ikke gis.     
 
Til (4): Vi leser høringsnotatet slik at fjerde ledd er en ny ordning som gjelder begge alternativene: 
Først vurdere opptak av alle med lik poengsum, deretter loddtrekning. I alternativ B i selve utkastet 
til ny forskrift står det imidlertid at søkere med lik poengsum rangeres etter alder (eldre foran yngre). 
Vi støtter forslaget i høringsnotatet om å gå over til loddtrekning dersom ikke alle på lik poengsum 
kan få opptak.    
 

 
§ 8 Betinget tilbud  
Betinget tilbud kan gis til søkere som avslutter kvalifiserende utdanning. Søkere med betinget tilbud 
må dokumentere opptakskravene før studiestart og innen nærmere angitt frist for å beholde 
tilbudet.  
 
§8 TNM:  
Bestemmelsen skiller ikke mellom søkere med utdanning fra Norge og internasjonale søkere. Til de 
fleste masterutdanningene ved TNM er det et internasjonalt opptak. Dagens praksis er etter det vi 
har forstått at søkere i det internasjonale opptaket må være kvalifisert på søknadstidspunktet. 
Paragrafen må ta hensyn til våre internasjonale masterprogram, og vi ønsker å opprettholde et skille 
her. Vi er skeptisk til å la alle få muligheten til å få betinget tilbud, da vi tror at dette vil føre til en stor 
økning i antall vurderinger som må gjøres av både administrasjon og fagmiljø. De internasjonale 
søkerne utenfor EU/EØS som ikke har fullført graden vil også ha et svakere grunnlag å vurderes etter, 
ettersom de har en tidligere søknadsfrist. Vi foreslår imidlertid at kvalifiserte søkere fra partner-
institusjoner skal kunne søke mens de holder på å avslutte sin bachelorgrad og eventuelt få innvilget 
betinget tilbud. 
 

 
§ 9 Betinget opptak 
(1) Det kan gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng hvis det er forhold 
utenfor søkerens kontroll som har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er 
avlagt eller har blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere forholdene. 
 (2) Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige 
anledning og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at 
kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister 
studenten studieplassen ervervet gjennom betinget opptak. 
(3) Det kan fremgå av studieplanen hvilke emner i grunnutdanningen som ikke kan mangle. 
 
§9 TNM:  
Til (1) og (2): Vi foreslår at det settes punktum etter «... inntil 20 studiepoeng», og at resten av 
innholdet i (1) tas ut. Vi mener det er nødvendig å ha mulighet til å gi betinget opptak både ved 
manglende fullført grad og ved manglende oppfylling av ett eller flere fagkrav/tilleggskrav. Ved flere 
av våre campuser er perioden for ny eksamen (såkalt konteeksamen) i august. Enkelte av særkravene 
er også emner som p.g.a. føringer gitt i rammeplanen kun tilbys i høstsemesteret. Det er viktig for 
rekrutteringen til mastere innenfor teknologi at vi legger til rette for at våre egne bachelorstudenter 
kan få opptak til våre masterstudier uten forsinkelser.    
 



Vi foreslår derfor at det kan gis betinget opptak til søkere som ikke oppfyller kravet om fullført 
bachelorgrad innen studiestart for søkere som kan dokumentere oppmelding til ny(e) eksamen(er) 
som avholdes i perioden før studiestart og som når bestått vil føre til fullført grad. Disse kan maks 
mangle 20 studiepoeng i graden og må dokumentere oppnådd grad innen 1. oktober.  
 
For søkere som har fullført bachelorgraden, men mangler ett eller flere fagkrav, støtter vi forslaget 
om at det kan gis betinget opptak med en øvre grense på 20 studiepoeng. Fristen på ett år for å 
kunne avlegge de resterende studiepoengene synes noe lang, men det kan være forhold som ikke vi 
kjenner til som gjør dette nødvendig.    
 
Til (3): Vi mener at det må framkomme av studieplanen både hvilke emner som må være bestått og 
dermed ikke kan inngå i de inntil 20 studiepoengene som mangler, og hvilke emner som kan mangle.  
 

 
§ 10 Krav til opptaksgrunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning 
Opptakskrav framgår av rammeplan eller forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk, inkludert 
minst 60 studiepoeng relevant utdanning innenfor en av fagdidaktikkene Høgskolen i Sørøst-Norge 
tilbyr. 
 
§15 TNM:  
Ingen merknader.  
 
§ 11 Beregning av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 
Karakterene i alle emnene som dekker det fagdidaktiske opptaksgrunnlaget på 60 studiepoeng og i 
tillegg de 120 beste studiepoeng, skal ordinært benyttes som grunnlag for beregning av 
karaktergjennomsnitt. 
 
§15 TNM:  
Ingen merknader.  
 
§ 12. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 
(1) Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifiserte søkere rangeres etter følgende 

kriterier: 
a) Søkere med dokumentasjon på nåværende eller tidligere tilsettingsforhold i undervisningsstilling 

innenfor de tre siste årene i skolen på trinn 8–13 eller i voksenopplæringen. Dette punktet 
gjelder bare for deltidsstudiet. 

b) Søkere med fullført mastergrad fra universitet eller høyskole.  
c) Søkere med to undervisningsfag som Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr fagdidaktikk i. 
d)  Ved poenglikhet rangeres søkerne etter et vektet karaktergjennomsnitt i den utdanningen som er 

grunnlag for opptak til de fagdidaktiske fagene, jf. § 10 

 (2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede 
søkere etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige 
ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av 
poengberegning. 
 
§15 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 13 Opptak til forkurs for 3-årige ingeniørutdanninger og maritime høgskoleutdanninger 
 



alternativ A 

(1) For å være kvalifisert for forkurs må én av følgende krav være oppfylt: 
1.  Relevant yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra relevante 
yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring.  
2. grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis 
3. generell studiekompetanse 

(2) Søkere i gruppe 1 beregnes etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som ikke kan 
poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. 

(3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter individuell vurdering. 

(4) Søkere i gruppe 3 vurderes etter karakterpoengene som gir generell studiekompetanse. 

(5) Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev. 

 
eller 
 
alternativ B 

(1) For å være kvalifisert for forkurs må én av følgende krav være oppfylt: 
1. Relevant yrkesfaglig fag-/svennebrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra relevante 
yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring. 
2. grunnskole og minst 5 års relevant yrkespraksis 

(2) Søkere i gruppe 1 beregnes etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som ikke kan 
poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. 

(3) Søkere i gruppe 2 vurderes etter individuell vurdering. 

(4) Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev.  
 

 

 
 

 
§13 TNM:  
TNM støtter alternativ A, dvs. alternativet som fortsatt inkluderer søkere som har oppnådd generell 
studiekompetanse (GSK). Det framkommer av den nasjonale planen for forkurs at også søkere med 
GSK kan ta fullt forkurs, selv om de altså kvalifiserer for opptak både til Realfagskurs og TRES. Det kan 
være gode grunner til at disse ønsker å gjennomføre fullt forkurs (f.eks. forbedring av opptaks-
grunnlaget og mulighetene for støtte fra Lånekassa), og vi bør ikke miste søkere om ikke de andre 
alternativene passer for dem. 
 
Det er mange veier inn til å bli ingeniør, og ved søkertidspunktet vet i mange tilfeller ikke søkerne 
hvilken opptaksvei de til slutt vil ende opp med å kvalifisere for. Vi er opptatt av at søkerne får god 
informasjon om de mulige alternativene slik at de søker det som er mest riktig for dem. Samtidig vet 
vi av erfaring at det alltid vil være søkere som oppnår GSK som har søkt «feil» - enten de rent teknisk 
sett viser seg å ha søkt feil alternativ, eller de gjorde noen valg som faglig sett ble feil for dem i valget 
mellom forkurs, realfagskurs og TRES. Vi er derfor også opptatt av at søkerne til de kvalifiserende 
ordningene søkerne følges godt opp, og at HSN legger til rette for smidige/sømløse overganger 
underveis i saksbehandlingen (opptakskontoret) og/eller etter opptak og studiestart 
(opptakskontoret og fakultetet). Vi har ikke noe forslag til forskriftstekst på dette, men har bedt om 
at det settes opp et felles møte mellom juristene, opptak og TNM i forbindelse med arbeidet med 
opptaksforskriften.  
 
Om innføring av relevansbegrepet:  
I (1) pkt. 1 om søkere med yrkesfaglige fag-/svennebrev eller VG1 og VG2 fra yrkesfaglige 
studieretninger er begrepet relevant lagt til begge steder. Vi ønsker at begge disse tas bort fra pkt. 1. 



Forkurs er et kvalifiseringskurs for ingeniørutdanning som favner bredt. Det er i dag et utall av 
fagbrev og studieretninger man kan ta. Ved å sette krav om at de skal være relevante (underforstått 
innenfor et teknisk fagområde) reduseres tilfanget av søkere. Det er ikke vår erfaring at studenter 
med ikke-tekniske fagbrev eller VG1 og VG2 fra ikke-tekniske yrkesfaglige studieretninger gjør det 
dårligere enn andre studenter. Søkere fra ikke-teknologiske studieretninger kan være like motiverte 
og gjøre en god innsats på ingeniørstudiene, og må også ha lov til gjøre en kursendring og kvalifisere 
seg for ingeniørutdanning via forkurs. Den nasjonale forkursplanen sier også at forkurset er mulighet 
for dem som har sluttet etter VG1 og VG2 uavhengig av program.  
 
Vi støtter imidlertid forslaget om å innføre relevans-begrepet i (1) pkt. 2, dvs. minst 5 åre relevant 
yrkespraksis for søkere som bare har grunnskoleutdanning.  
 
Om kvoter/rangering/tillegspoeng 
Vi leser høringsnotatet og den nye utformingen av forskriftsteksten slik at de gjeldende kvotene 
(hvor bl.a. søkere i A rangeres foran søkere i kvote C) utgår. I det nye forslaget er det ingen inndeling 
i kvoter, slik at det kun er poengsummen du oppnår (karakterpoeng - med evt. tilleggspoeng for 
fagbrev - eller individuell/skjønnsmessig vurdering) som bestemmer om du får tilbud om studieplass. 
Vi er interessert i å få de beste søkerne uansett bakgrunn og ønsker at de som er i målgruppa for 
opptak faktisk har en reell sjanse til å komme inn. Vi støtter derfor dette forslaget. Vi forstår videre 
utformingen av den nye forskriften slik at det ikke er noe i veien for å innføre kvoter på et senere 
tidspunkt dersom vi skulle ønske dette, jf. § 22.    
 

 
§ 14 Krav og beregning av opptaksgrunnlag for videreutdanning 
Krav for opptak og beregningsgrunnlag skal framgå av studieprogram eller emnebeskrivelsen.  
 
§14 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 15 Rangering av søkere ved opptak til videreutdanning 
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. Dersom søkere 
har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes.  
(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres i forhold til poengberegnede søkere 
etter en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige 
ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av 
poengberegning. 
(3) For videreutdanning kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning. Til 
videreutdanninger med krav om praksis kan det i tillegg gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.  
(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter 
rangeres søkerne etter loddtrekning. 
 
§15 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 16 Enkeltemner 
For opptak, beregning og rangering til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det 
programmet emnet tilhører. For emner som ikke tilhører et studieprogram, eller emner som har 
avvikende opptakskrav kan det fastsettes egne krav i studieplanen eller emneplanen. 
 
§16 TNM:  



Ingen merknader.  
 

 
§ 17. Opptaksramme 
Høgskolestyret fastsetter årlig en opptaksramme for hvert studieprogram. 
 
§17 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 18. Søknadsfrister 
15. april og 1. november er ordinær frist for søknad om opptak til studier med oppstart i hhv. høst- 
og vårsemesteret. For søkere fra land utenfor EØS-området er 1. desember ordinær frist for søknad 
om opptak til studier med oppstart i høstsemesteret. 
 
§19 TNM:  
Fristene er greie for opptak til gradsstudier/lengre utdanninger. Vi ser imidlertid ikke at dette er 
praktisk gjennomførbart for verken opptak til enkeltemner eller EVU. Vi foreslår derfor at det legges 
inn en setning om fristene kan avvike for opptak til enkeltemner og EVU.  
 

 
§ 20. Søknadsbehandling og dokumentasjon 
(1) All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak må være dokumentert ved 
søknadsfristens utløp. Søkere som avslutter utdanning som gir grunnlag for opptak etter 
søknadsfristens utløp, må levere inn foreløpige resultater innen søknadsfristen. Søkerne skal på 
fastsatt måte og innen fastsatt frist sende inn endelig dokumentasjon. 
(2) Søkere som ikke kan forevise original dokumentasjon ved forespørsel, vil få avslag på søknad om 
opptak. 
(3) Internasjonale søkere fra utenfor EU/EØS/Sveits som ikke har dokumentert nødvendig 
finansiering for opphold i Norge innen gitt frist, vil få annullert sitt tilbud om opptak. 
 
§20 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 21 Reservert studieplass 
(1) Innvilget studieplass kan søkes reservert i ett år, eller til neste ordinære opptak til 
studieprogrammet eller emnet. Det tas forbehold om at studiet blir igangsatt.  
(2) Søknad om reservert studieplass kan innvilges når det har oppstått uforutsette og tungtveiende 
forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente grunner kan være sykdom, 
graviditet, omsorgsansvar, førstegangstjeneste eller lignende. 
(3) Søknadsfrist er 3 uker etter mottatt tilbud om studieplass 
(4) Søkere som er innvilget betinget opptak etter § 9 kan ikke søke om reservert studieplass.  
 
§21 TNM:  
Til (3): En søknadsfrist på tre uker etter mottatt studieplass vil være vanskelig å overholde uten at 

søkerne vil oppleve det som urimelig forskjellsbehandling. Både til masterutdanninger og forkurs blir 

tilbud om opptak sendt ut så raskt som mulig i vårsemesteret. Forholdene som kan føre til at søkerne 

kan få innvilget reservert studieplass kan inntreffe i hele perioden fra de har mottatt tilbud om 

opptak og fram til studiestart. Når studentene har startet studiet har de mulighet til å søke om 

permisjon på bakgrunn av noen av de samme årsakene som er nevnt i (2). Med den fristen som er 



foreslått vil enkelte søkere tidsmessig falle mellom to stoler – mulighetene til å søke om reservert 

studieplass avsluttes lenge før muligheten til å søke om permisjon overtar. Dersom det skal være 

mulig å søke reservert studieplass så ber vi om at det utvises fleksibilitet ovenfor søkere som ikke har 

hatt mulighet for å søke dette kort etter tilbud om opptak, fordi årsaken eller kjennskapet til behovet 

for reservert studieplass har oppstått senere og ikke har vært mulig å forutse. Vi antar at dette ikke 

dreier seg om mange søkere. Dersom denne smidigheten er for arbeidskrevende så foreslås det 

enten at fristen forlenges eller tas bort.   

 

 
§ 22 Kvoter 
Høyskolen kan fastsette kvoter og kriterier for kvoteordninger ved opptak til studier. 
 
§22 TNM:  
Ingen merknader.  
 

 
§ 23 Endring i opptakskrav 
Vesentlige endringer i opptakskravene for et studieprogram skal være klart for søkerne minst ett år 
før de trer i kraft. 
 
§23 TNM:  
Ingen merknader.  
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Høringssvar- endringer i HSNs lokale forskrifter- Handelshøyskolen 

Innledningsvis ønsker vi å gi kompliment til prosjektgruppen for et grundig arbeid så langt i prosessen. 

 

Kommentarer til forslag til ny opptaksforskrift 

 

1. Handelshøyskolen støtter forslaget med å skille ut opptaksdelen som egen forskrift. 

 

2. Til § 4, § 6 og § 7: opptakskrav, beregning og rangering av søkere 

Alternativ A virker å være formålstjenlig for å oppnå flest mulig faglig sterke, og muligens også faglig motiverte 

søkere. Men det er viktig å ta hensyn til om rekrutteringsgrunnlaget reduseres vesentlig ved å velge alternativ A. En 

viktig presisering er som følger: for at flere av bachelorgradene Handelshøyskolen tilbyr skal danne grunnlag for 

opptak til Master i økonomi og ledelse ved HSN, er det nødvendig at det skilles mellom faglig fordypning på 80 sp for 

opptak til master ved HSN, og bachelorgradenes faglige fordypning på minimum 80 sp. Årsaken til dette er at de to 

fordypningsgruppene ikke (nødvendigvis) vil harmonisere slik flere av Handelshøyskolens bachelorgrader er bygget 

opp. Handelshøyskolens tilbakemelding er derfor at en eventuell innføring av opptak, beregning og rangering av 

søkere på bakgrunn av faglig fordypning, må kunne inkludere støtte- og valgemner i bachelorgraden, og ikke kun 

beregnes ut fra bachelorgradens 80-gruppe.  

 

3. Kommentarer fra EVU-teamet ved Handelshøyskolen 

 

 §7 generelt: For studenter på erfaringsbasert master som selges på EVU gjøres det løpende opptak. 
Studenter som kvalifiserer tas opp fortløpende, noe som er nødvendig for å fylle opp plassene og for å gi 
tilbakemelding til studentene om igangsetting. I paragrafen er det nødvendig å ha et unntak for 
erfaringsbaserte masterprogram på EVU. 

 §15: Vi sliter med å forstå forskjellen på «videreutdanning» og «enkeltemner». Vi tror vi ved EVU HH er 
underlagt «enkeltemner». Dette bør spesifiseres. På bakgrunn av dette foreslår vi at §16 ligger innunder §15 
som et unntak. 

 §18: her må det fremkomme et unntak for EVU-studier som har andre søknadsfrister. 
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Kommentarer til forslag til ph.d- forskriften 

 

Til § 4.11- Ny innlevering 

 

Tilbakemelding fra fagmiljø på Handelshøyskolen er at komiteen for vurdering av omarbeidet utgave av en ph.d-

avhandling absolutt bør være den samme som ved første innlevering. Grunnen til dette er at revisjonene ofte preges 

av dårlige prosesser, og tidvis så mye byråkratisk saksgang at det er en utfordring å ivareta frister og 

primæroppgaver. Et spørsmål som må avklares er hvordan de ulike delene av prosessen skal godgjøres for den 

sittende komiteen. Istedenfor ny komite ved vurdering av omarbeidet utgave, bør det heller vurderes en ny klage-

komite om avhandlingen underkjennes to ganger. 

 

Til slutt: I § 3.3. (2) henvises det til at veileders plikter er gitt i utfyllende bestemmelser. Disse bestemmelsene kan vi 

ikke finne. 
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Høringssvar vedrørende revisjon av forskrifte - Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap gir med dette vårt svar i høringen om revisjon av høyskolenes forskrifter. Vi 
viser i den forbindelse til høringsnotat avgitt 6. oktober 2017. Fakultet går nærmere inn på de foreslåtte nye 
bestemmelser i ny forskrift om opptak, og endrede og nye bestemmelser i ny forskrift om ph.d.  
  

Forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge  
Fakultetet støtter innføring av egen forskrift om opptak.   
  
Av de forslagene til endringer som er fremkommet i høringsnotatet vil fakultetet spesielt ta for seg de som angår 
opptak til masterstudier. Fakultetet anbefaler at vi beholder dagens ordning, altså at alle karakterer i 
opptaksgrunnlaget skal telle likt.  
  
Det alternative forslaget, med kun vektlegging av karakterer gitt i fordypningsfag, fremstår som problematisk på et 
par områder.  
  
For det første vil det være en faktisk byråkratisering, hvor faglige må inn som støtter i en utvidet saksbehandling blant 
annet innenfor et tidsrom hvor mange avvikler ferie. For det andre vil man dessuten kunne havne i en faglig diskusjon 
om hva og hvilke emner som utgjør en faktisk fordypning. Samlet sett mener derfor fakultetet at endringen, selv om 
den har gode faglige argumenter, betyr en sikker byråkratisering med en usikker faglig gevinst.  
  
Fakultetet ønsker derfor at man gjennomgående følger prinsippet angitt som alternativ B til ny § 4 i utkast til 
opptaksforskrift.  
  

Forskrift om graden ph.d. ved Høgskolen i Sørøst -Norge  
Fakultet for helse- og sosialvitenskap ønsker ikke å gi myndighet til opptak av ph.d.-kandidater samt tvungen 
avslutning til programutvalget.  
  
Ved innføringen av programutvalg, i motsetning til råd, var det et poeng at et utvalg ikke var gitt myndighet til å fatte 
vedtak. Det skulle kun fatte innstillinger. Dette virker å være tilsidesatt i utkastet til ny bestemmelse. Fakultetet 
mener dessuten at det er en viktig sikkerhetsventil, ikke minst rettssikkerhetsmessig, at avgjørelser av denne typen 
blir fattet etter at det er avgitt en innstilling som kan etterprøves og angripes.  
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Fakultetet er dessuten skeptiske til å avgi en myndighet som i praksis har personalmessige konsekvenser til et organ 
uten personalansvar. Ved en eventuell tvungen avslutning vil dette i de fleste tilfeller medføre konsekvenser for den 
enkelte personalmessig, for eksempel ved at vedkommende blir oppsagt. Som fakultetenes ledere er det derfor mer 
naturlig at denne beslutningen fattes av dekan, som har det fulle bildet av saken enn et utvalg som nødvendigvis ikke 
vil ha innsikt eller beslutningsmyndighet i personalmessige forhold. 
  
Når det gjelder utkast til tekst som sådan har det fremkommet bekymring fra fagmiljøet ved vårt ph.d.-program at 
den er for upresis i enkelte tilfeller. For eksempel ønsker man å beholde ordlyden i opptaksbestemmelsen om at 
grunnlaget for opptak skal være definert som beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverks andre syklus, blant 
annet fordi det ikke nødvendigvis er slik at en femårig mastergrad internasjonalt fyller kravene i andre syklus.  
  
I høringsnotatet trekkes det frem at rettstilstanden omkring veiledning på ph.d.-nivå når det gjelder dosent med 
doktorgrad og professor uten doktorgrad. I selve høringsnotatet går det imidlertid frem at departementet har avklart 
at dosent med doktorgrad kan veilede, og professor uten doktorgrad også kan veilede. 
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Høringsuttalelse fra HIU - endringer i HSNs lokale forskrifter -
opptaksforskriften 

 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) er positive mht. egen opptaksforskrift, og når det 
gjelder ny struktur med forskrift og merknader som er mer i tråd med lovteknisk harmonisering med nasjonalt 
regelverk. Vi er også positive til forskriften som helhet. 
 
HIU har i høringssvaret primært forholdt seg til to av tre områder, der det foreslås relativt store endringer. Det er 

- beregning og rangering, mastersøkere 
- rangering, PPU 
 

Innspill til ny opptaksforskrift for HSN  

 

§ 6 Beregning av karaktergjennomsnitt for masterprogram 

 

Fakultetet støtter generelt alternativ B. Vi erkjenner at alternativ B vil gi en enklere saksbehandling og være 

ressursbesparende mht. administrative årsverk. Alternativ B vil unngå intrikate sjekkesaker med utplukk og beregning 

av grunnlag for opptak. Siden HSN rekrutterer bredt til sine masterprogrammer, ofte også til erfaringsbaserte 

masterprogrammer, vil det trolig i mange tilfeller by på problemer å identifisere hvilke fag i bachelorgraden som skal 

brukes i beregningen av C-kravet. Samtidig vil det i alternativ B være vanskeligere å forberede beregningsgrunnlag for 

å kvalifisere seg. 

 

Fakultetet ser på den annen side at det for enkelte masterprogrammer, for eksempel i estetiske fag med tydelig 

spissing, kan være en fordel med beregning basert på bachelorgradsfordypning på 80 studiepoeng. Fakultetet støtter 

modell A i slike tilfeller.  

 

I tillegg har vi noen spørsmål knyttet til alternativ A: 

 Hvordan skal vi ivareta søkere med bachelorgrad uten en fordypning på 80 studiepoeng, men bare på 60? Dette 

kan være tilfellet i profesjonsutdanninger. 

 Skal alle emner innen fordypningsfeltet tas med i karakterberegningen, eller kun de beste 80 studiepoengene? 

Hva med studier hvor ulike fordypninger kan være grunnlag for å kvalifisere og/eller hvor søker har flere 

fordypninger i sitt grunnlag?  
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§7 Rangering av søkere til masterprogram 

Fakultetet støtter at det gis mer fleksibilitet for opptak til det enkelte masterprogram, slik at det kan det bestemmes i 

studieplanen at dette ikke skal gis utdanningspoeng eller praksispoeng.  

 

HIU ønsker ikke å se alder i seg selv som en kvalifikasjon, og støtter derfor loddtrekning ved poenglikhet.  

 

§12 Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

Fakultetet støtter rangeringsordningen slik den er foreslått. Det har vært noen diskusjoner rundt å stryke «dette 

gjelder bare for deltidsstudiet», men HIU har landet på å la forslaget stå som det er.  
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Høringsuttalelse - ny forskrift om opptak - fra EVU-team på HIU 

Vi viser til Høringsnotat – endringer i HSNs lokale forskrifter, av 06.10.2017. 
 
Teamet som jobber med etter- og videreutdanning (EVU), på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
(HIU), vil i det følgende komme med uttalelse om ny Forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 
 
Vi velger å konsentrere vår tilbakemelding om §§2 og 3, og §§ 14 tom 21. 
 
§§2 og 3 
 
Med henvisning til bestemmelsene om språkkrav  i §§ 2 og 3, har vi spørsmål om reglene for opptak på 
Realkompetanse. Vil det komme et eget punkt om realkompetansevurdering i opptaksforskriften eller skal vi forholde 
oss til det som står i den sentrale Forskrift om opptak til høgre utdanning kap.3, §3-1?  
 
HSNs nettsider om opptak (jfr. gjeldende utfyllende bestemmelser til §2-4 om Realkompetanse) har et spesifikt 
språkkrav knyttet til realkompetansevurdering og krav om minimum 5 års praksis, i tillegg til fagkrav til spesifikke 
utdanninger. https://www.usn.no/studier/slik-soker-du/opptaksregler/realkompetanse/   
 
Vi ønsker oss en oppmykning av dette kravet, i tråd med språkkravet i §§2 og 3, for utdanninger med GSK som 
opptaksgrunnlag. Norske, eldre søkere uten videregående skole, men med lang praksis, vil ikke kunne dokumentere 
norsk og engelsk på videregående nivå. Vi mener da at søkerens yrkeserfaring, motivasjon og egenvurdering for å 
kunne mestre det gjeldende studiet, må være avgjørende for opptak. 
 
 
§§14 og 15 
 
Vi som arbeider med EVU på HIU har hatt vanskeligheter med å kjenne oss igjen i den gamle forskriften med 
utfyllende bestemmelser når det kommer til opptak til videreutdanninger. Vi ser av Høringsnotatet til 
opptaksforskriften om §§ 14 og 15, at «Begrepet videreutdanning forstås her med all videreutdanning enn det som 
allerede er behandlet i forskrift, og som er av studiepoenggivende produksjon og er underlagt eksamens- og 
vurderingsformer».  
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Vi mener at teksten i ny forskrift bør vise en differensiering av begrepet «videreutdanning». Vi skiller mellom 
bevilgningsfinansierte videreutdanninger med opptak gjennom søknadsweb (SO/lokalt), som vi oppfatter at 
forskriftens §§ 14 og 15 omhandler, og eksternfinansierte etter- og videreutdanninger med opptak gjennom EVU-
modulen i FS. EVU-modulen er ikke et verktøy som poengberegner og rangerer søkere. Alt opptak foregår manuelt og 
som oftest etter prinsippet «førstemann til mølla», dvs løpende opptak av kvalifiserte søkere. Dette informerer vi om 
på studietilbudssidene, men dette kan med fordel også fremgå tydeligere i emneplanene. 
 
Med tanke på hvem forskriften er ment for; potensielle søkere, de som allerede har søkt og saksbehandlere på HSN, 
vil §§ 14 og 15, slik de fremstår nå, mistolkes, siden ikke alt opptak til videreutdanninger foregår på den beskrevne 
måten.  
 
Vi foreslår et nytt punkt: (5) Til enkelte etter- og videreutdanninger tas kvalifiserte søkere opp fortløpende til studiet 
er fulltegnet. 
 
En liten digresjon: I tidligere HiT foregikk opptaket til en del EVU-studier gjennom søknadsweb, med godt hell. I 
nåværende HSN ønsker EVU-medarbeidere å gjøre opptaket selv, men kunne med fordel benyttet funksjonaliteten 
som ligger i søknadsweb på enkelte studier. 
 
 
§16 
 
Tolker vi denne bestemmelsen riktig når vi leser at opptak til et masteremne skal underlegges de samme 
opptaksbestemmelsene som opptak til en helt masterprogram? (§§4 og 5)  
 
Vi tilbyr masteremner, for eksempel på oppdrag, som ikke har sitt utspring i et av HSNs masterprogram, men som vil 
kunne gi innpass som frie emner. Må disse følge samme opptakskrav som et helt masterprogram? 
 
2. setning: Teknisk sett hører alle emner inn under et studieprogram, da alle emner i FS må henge sammen med et 
studieprogram.  Da opprettes studieprogram med kun ett tilhørende emne. Vi foreslår at setningen endres til: «For 
emner som ikke er en del av et større studieprogram eller fører frem til en grad, eller emner som har avvikende 
opptak…….» 
 
Vi tar opp til mange enkeltemner, som ikke er en del av et større studieprogram, eller fører frem til en grad. Kan vi 
tolke det dithen at vi står friere til å formulere egne opptakskrav til disse, ofte i samarbeid med en oppdragsgiver? 
 
§17 
Ingen kommentar 
 
§18 
 
Vi ber om følgende tilføyelse; «For enkelte etter- og videreutdanninger kan andre søknadsfrister gjelde». 
 
§19 
Mangler i dokumentet 
 
§20 
Ingen kommentar 
 
§21 
 
Som hovedregel praktiseres ikke «reservert studieplass» på EVU-studier. Søkere som ikke kan starte på studiet 
inneværende år henvises til å søke på nytt neste gang studiet tilbys. Det er alltid en uforutsigbarhet i om studiet vil 
starte opp igjen, kanskje større enn for de bevilgningsfinansierte studiene. 
 
Vi ber om et ekstra punkt (5) For enkelte etter- og videreutdanninger innvilges ikke reservasjon av studieplass til 
senere år. Søkere henvises til å søke på nytt ved neste ordinære opptak. 
 
Mvh 
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EVU-teamet HIU v/ Aina Enstad, Linda Mowinckel Nilsen og Anya S. Andersen 



 
 

Høringssvar til Høring om endringer i 
HSNs lokale forskrifter. 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (Studentdemokratiet) vil takke for muligheten til å svare på 

Høring om endringer i HSNs lokale forskrifter. Studentdemokratiet stiller seg positive til at Høgskolen 

i Sørøst-Norge (Høgskolen) er i stadig utvikling, og nedenfor kommer studentenes syn på de 

endringene som er foreslått i de lokale forskrifter. 

Utfasing av utfyllende bestemmelser og innføring av merknader til de enkelte bestemmelsene: 

Studentdemokratiet stiller seg positive til at de materielle bestemmelsene i dagens utfyllende 

bestemmelser flyttes til den lokale forskriften de tilhører og at det utarbeides merknader til de 

enkelte emnene. Det er viktig for studentene ved Høgskolen at de lokale forskriftene skal være 

forståelige og lesbare for den vanlige student og eventuelle søkere, noe disse endringene kan bidra 

til. Vi ønsker derimot at det skal være et fokus på språkbruken i de lokale forskriftene og 

merknadene. Det er viktig å huske at det ikke bare er ansatte ved Høgskolen, men også studenter og 

søkere som benytter seg av de lokale forskriftene.  

Separat forskrift om opptak: 

Studentdemokratiet støtter forslaget om å utarbeide en separat opptaksforskrift. Vi støtter 

vurderingen om at en fortsatt felles forskrift kan bli uforholdsmessig omfattende og tung, noe 

studentene allerede erfarer med dagens felles forskrift. Det at en eventuell separat opptaksforskrift 

harmoniserer med nasjonalt lovverk og samsvarer med andre store aktører i UH-sektoren stiller vi 

oss også positive til. Dette kan være gunstig for studenter som har studert ved andre institusjoner 

eller som skifter institusjon i løpet av sitt studieløp. 

Endringer i Forskrift om opptak: 

Til de foreslåtte endringene i Forskrift om opptak som omhandler masterprogrammene ser 

studentmassen fordeler og ulemper med alternativ A og alternativ B til § 4, § 6 og § 7. 

Ved å benytte alternativ A legger Høgskolen mer til rette for studentene som er gode innenfor de 

fagene masteren omhandler. Dette kan bidra til et sterkere fagmiljø innenfor de ulike masterne, 

samtidig som det kan forhindre eventuelt frafall. Alternativ A til § 6 samsvarer også med dagens 

ordning ved UiO og UiT, noe vi ser som positivt. En utfordring med alternativ A er at dette forslaget 

er mer ressurskrevende og krever en omlegging av dagens praksis som det står i høringsnotatet. En 

annen utfordring med alternativ A er at denne ordningen kan gjøre det vanskelig for potensielle 

søkere å vite om de stiller sterkt nok til å komme inn eller ikke, her må det legges til rette for at det 

skal være klart og tydelig for søkerne hvilke krav som stilles dem. 

Ved å benytte alternativ B er det klart og tydelig hvilke krav som stilles den enkelte søker, samtidig 

som denne ordningen krever færre ressurser fra Høgskolen. Alternativ B kan derimot føre til at 

søkere som er svake innenfor de fagområdene masteren omfatter kommer foran søkere som er 

sterke innenfor fagområdene men svake innenfor andre. Dette kan føre til at søkerne er faglig 

svakere og at antall studenter som faller av masteren økes.  



 
 
Studentdemokratiet stiller seg mest positivt til alternativ A, men stiller seg derimot ikke negative til 

alternativ B. 

Studentdemokratiet støtter forslaget om å fjerne særordningen om kvote for tidligere HIT- eller HBV-

studenter som søker praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen. Vi er mot at studenter skal 

behandles annerledes basert på deres forutsetninger, og ønsker at studenter skal likestilles og at 

kvalitet prioriteres. 

Til § 3 Krav til engelsk stiller Studentdemokratiet seg positive til innføring av krav om karakter 3 eller 

bedre eller eventuelt engelsk programfag. Dette er et rimelig krav. Vi vil derimot spesifisere at vi 

mener at karakterkravet ikke bør settes høyere enn 3 slik som UiO har.  

Endringer i Forskrift om graden philosphiae doctor (ph.d.): 

Til endringer i forskriften om graden philosphiae doctor (ph.d.) stiller Studentdemokratiet seg 

positive til at det legges til rette for at to-trinnsprosessen med tilsetning og opptak harmoniseres og 

kan samkjøres. Vi oppfordrer også at det henvises til NKR 2. syklus og at forskriften tydeliggjøres og 

presiseres. 
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Endringer til forskrift om ph.d. ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

Saken i korte trekk 

Eksisterende forskrift om philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (ph.d.-forskriften) ble 

vedtatt i forbindelse med opprettelsen av den fusjonerte høgskolen 18.12.15. I etterkant av vedtakelsen 

har det kommet endringer i så vel andre lover som UHRs veiledende retningslinjer for ph.d. Ettersom flere 

forskrifter ved HSN skulle revideres høsten 2017, ble ph.d.-forskriften inntatt i dette prosjektet.  

 

Endringene som foreslås i ph.d.-forskriften er i liten grad materielle endringer som endrer rettstilstanden, 

men i hovedsak rydding og presiseringer. Det skal utarbeides merknader til forskriften som skal fungere 

som et arbeidsdokument i tillegg til at ph.d.-avtalen må revideres for å bringes i samsvar med endringer 

forskriften.  

 

Forslag til vedtak 

1. Styret ved Høgskolen i Sørøst- Norge de foreslåtte endringer i forskrift om philosophiae 

doctor (ph.d.) for Høgskolen i Sørøst-Norge.  

2. Endringene i forskriften trer i kraft 01.01.2018 

 

Saksopplysninger 

Arbeidet med revisjon av ph.d.-forskriften er organisert som et prosjekt med flere forskrifter. Av praktiske 

årsaker er revisjonsarbeidet tematisk delt mellom opptaks- og studieforskriften og ph.d.-forskriften. 

Prosessen har vært lik for opptaksforskriften og ph.d.-forskriften og jeg viser til omtale av den under 

saken om opptaksforskriften.  

 

 

Vurdering 

Generelt støtter høringsinstansene de foreslåtte endringene i forskriften. Det er noen tema som har 

forårsaket flere innspill og diskusjoner. Disse vil kommenteres nærmere for øvrig vises det til 

høringsnotatet og høringsinnspillene.  

 

Opptak vs oppstart 

Det er noen særlige forhold som gjør seg gjeldende for ph.d. kandidatene, og det er at de er både i et 

studieløp og de aller fleste har også et ansettelsesforhold. Svært mange av HSNs kandidater er også ansatt 
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hos oss selv. Dette er to separate tilknytningsformer, samtidig som de er tett knyttet til hverandre. Man 

kan altså være tilsatt som stipendiat uten å være opptatt til program og motsatt.  Oppstart er knyttet til 

tidspunktet da finansieringen begynner å løpe, for tilsatte stipendiater er det altså fra tidspunktet de er 

tilsatt.  

 

Ideelt sett ville det for de av kandidatene som både skal være tilsatt og tatt opp på egne program være en 

enkelt prosess, ikke to separate. Dette har vært løftet av flere i innspillsrundene, uten at det har vært 

noen samling i referansegruppen om at disse prosessene skulle harmoniseres bedre i denne 

endringsrunden. Det er imidlertid handlingsrom for harmonisering av dette på programnivå, slik at 

forskriften ikke er til hinder for større grad av samkjøring av de to løpene.  

  

Ettersom det er to prosesser ved tilsetting og opptak vil det også være to prosesser knyttet til tvungen 

avslutning på programmet og oppsigelse eller avskjed.  

 

Detaljeringsnivå og merknader 

Det har også vært en avveining av hvor detaljert innholdet i forskriften skal reguleres. Flere av 

høringsinnspillene har handlet om at man ønsker en tydeligere regulering av konkrete forhold. Det vil 

imidlertid føre til at teksten i forskriften ville bli mye mer omfangsrik og dessuten redusere 

handlingsrommet som ligger i bruken av skjønnsmessige vurderinger.  

 

Det er derfor foreslått å utarbeide merknader til hver enkelt bestemmelse som skal avhjelpe tolkningstvil i 

stedet for forskriftsfeste en omfattende og detaljrik tekst.  

 

Kommentarer til utvalgte bestemmelser 

I sakens vedlegg 2 er det en fullstendig oversikt over foreslåtte endringer til forskriften med 

kommentarer. Jeg viser til denne for en fullstendig oversikt over endringene. Her skal bare noen av de 

mest diskuterte endringene omtales kort.  

 

§ 1-2 Vilkår for opptak 

I forskriften foreslås det nå å presiseres at karakterkravet om «B» eller bedre knytter seg til en vektet 

gjennomsnittskarakter og ikke en enkeltkarakter. Prinsipper for utregning og praksiser for de ulike 

programmene legges i merknadene.  

 

§ 2-4 Vedtak om opptak 

Det foreslås at vedtaksmyndighet knyttet til opptak på programmet legges til programutvalgene. I dag er 

denne myndigheten lagt til dekan med programutvalget som innstiller til dekan. Det innebærer – særlig 

på fakultet med flere ph.d.-programmer til en forsinkelse og byråkratisering av prosessen. Forslaget tiltres 

av de fleste, men ikke alle, se nærmere omtale i vedlegg 2 og vedlegg X (HS’ høringssvar) 

 

§ 2-6 Ph.d.-avtalen 

Ph.d.-avtalen må revideres som følge av de endringene som vedtas i ph.d.-forskriften. I tillegg bør det 

reguleres nærmere hva som skjer med kandidatens arbeid, foreløpige resultater etc ved avslutning. 

 

§§ 2-9 – 2-11 Tvungen avslutning 

Dette har tidligere vært håndtert i en bestemmelse, men er foreslått endret i samsvar med ny veiledende 

retningslinje fra UHR og delt opp i tre. Det er fordi det er tre ulike grunnlag for tvungen avslutning og det 

er forsinkelse eller manglende fremdrift, fusk på eksamen eller prøver eller ved uredelighet. Det er ulike 

organer som skal vurdere grunnlaget for tvungen avslutning og ulike klageorganer etter det også som er 

med på å begrunne at dette nå deles inn i tre bestemmelser.   

 

§ 3-2 Oppnevning av veiledere 

Hvilke kvalifikasjonskrav som gjelder for veiledere har vært debattert i organisasjonen i høst. Spørsmålet 

har vært knyttet til om dosenter kan veilede på doktorgradsnivå. Etter dialog med 

Kunnskapsdepartementet og basert på interne tilbakemeldinger til høringen og ellers, foreslås det 

veiledningskompetanse på ph.d. i utgangspunktet forutsetter at veilederen selv har en doktorgrad. 
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Dosenter kan veilede dersom de etter en faglig vurdering er funnet kompetente til det. HSN må bygge opp 

et system for slike vurderinger.  

 

§ 3-4 Opplæringsdelens formål, innhold og omfang 

I dagens forskrift står det at 20 av de 30 studiepoengene som kandidatene skal ha i opplæringsdelen må 

være på ph.d.-nivå. Det har blitt kommentert av flere at det oppfattes som en devaluering av 

doktorgradenes nivå. Alle studiepoengene burde i utgangspunktet være på ph.d-nivå. Ettersom det 

allikevel kan være tilfeller der studiepoeng på lavere gradsnivå kan være aktuelle og relevante, foreslås 

det å fjerne denne setningen og heller kommentere i merknadene at det er et visst handlingsrom her. I 

tillegg foreslås det å åpne for større handlingsrom knyttet til tid avsatt til forskningsdelen ved at kravet til 

at 2,5 år skal settes av til dette ikke lenger skal forskriftsfestes, men at man i stedet sier at det skal sikres 

«tilstrekkelig tid» for forskningsarbeidet. I merknadene skal det fremgå nærmere hva som legges i dette.  

 

§ 4-11 Ny innlevering 

Bestemmelsen gjelder de tilfellene der avhandlingen har vært underkjent og derfor skal bedømmes på 

nytt. Det kan bare skje en gang og det er derfor viktig å ha et godt system for dette. Hvem som skal 

bedømme avhandlingen i andre runde har vært uklart, og derfor foreslås det i denne forskriften å  

 

§ 4-13 Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

Hvilken handling er det som skal til for at avhandlingen skal være offentliggjort? Det kan være når 

avhandlingen ligger tilgjengelig i papirkopi på biblioteket, eller det kan være når den ligger tilgjengelig 

digitalt? Mens det tidligere var papirkopien som var avgjørende for når avhandlingen er offentliggjort må 

vi i dag se at den digitale utviklingen tilsier at det er den digitale offentliggjøringen som vil være mest 

praktisk. Denne offentliggjøringen vil både rekke videst, være lettest å gjennomføre og koste minst. Det 

kan imidlertid være tilfeller der tilgjengeliggjøringen av enkelte årsaker bør være begrenset eller det kan 

være tilfeller der den digitale løsningen ikke fungerer eler andre grunner fører til at offentliggjøring også 

kan være i papirformat. I spørsmålet om offentliggjøring bør det derfor inntil videre være slik at det som 

inntreffer først av offentliggjøring på papir eller digitalt er det som utgjør skjæringstidspunktet for 

offentliggjøring.  

 

§ 4-17 Tildeling av grad og vitnemål 

I dag er det forskriftsfestet at kandidatene etter disputas skal motta både vitnemål, diplom og Diploma 

Supplement. Det er tre dokumenter som er delvis overlappende. Det foreslås derfor å fjerne kravet til at 

det skal utstedes diplom, slik at forskriften fra nå av bare krever at det skal utstedes vitnemål og Diploma 

Supplement. Det er ikke noe i veien for at det enkelte program også utsteder egne diplom, men det vil 

ikke lengre være et forskriftsfestet krav. 

 

 

   

Vedlegg:  
1. Forskrift om philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

2. Oversikt over foreslåtte endringer, kommentarer og høringssvar til ph.d.-forskriften 

3. Høringsnotat ph.d.-forskriften 

4. Høringssvar HS 

5. Høringssvar TNM 

6. Høringssvar HIU 

7. Høringssvar HH 

8. Høringssvar Studentdemokratiet 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



Forskrift om philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
Oppdatert 14. desember 2017, endringer i kraft 01.01.2018 

 

§ 1-1. Virkeområde og øvrig regelverk 
Forskriften gjelder alle doktorgradsutdanninger ved institusjonen. Forskriften omhandler mål, 

ansvarsforhold, opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder avtaler om 

fellesgrader og cotutelle.  

 

§ 2- 1 Vilkår for opptak 
(1) For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig høyere gradsutdannelse 

(mastergrad). Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig 

utdanning som grunnlag for opptak. 

(2) Det stilles normalt krav til at søker må ha vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre. 

(3) Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre måneder etter oppstart. 

Dersom det gjenstår mindre enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved 

søknadstidspunktet, kan søkeren avvises. 

 

§ 2-2 Søknaden 
(1) Søknad om opptak sendes institusjonen på fastsatt søknadsskjema. 

(2) Søknaden skal inneholde:  

a. dokumentasjon for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket 

b. beskrivelse av forskningsprosjektet, som omfatter faglig redegjørelse for 

forskningsprosjektet, fremdriftsplan og foreløpig publiseringsplan: 

c. plan for opplæringsdelen 

d. dokumentasjon for finansiering 

e. dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser 

f. planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, institusjoner 

g. opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres 

rettigheter 

h. forslag til minst én medveileder i tillegg til hovedveileder, samt beskrivelse av et 

aktivt forskningsmiljø  

i. redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser, 

og hvordan disse skal avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er 

avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra 

private (informanter, pasienter, foreldre og så videre). Slike tillatelser bør om mulig 

være innhentet og legges ved søknaden. 

 

§ 2-3 Infrastruktur 
1) Ph.d.-kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av 

forskningsprosjektet. Avgjørelse av hva som er nødvendig infrastruktur for gjennomføring fattes i 

opptaksvedtaket.  



2) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsplass inngås det avtale om nødvendig infrastruktur 

mellom institusjonen og ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale 

skal normalt foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for ph.d.-kandidaten fattes, eller 

umiddelbart etterpå. 

 

§ 2-4 Vedtak om opptak 
1) Vedtak om opptak fattes av programutvalget basert på en samlet vurdering av søknaden. 

2) Vedtaket skal normalt omfatte oppnevnelse av minst to veiledere, plassering av ansvaret for 

håndtering av andre behov som er skissert i søknaden, og avtaleperioden fastsettes med 

oppstartdato og sluttdato. Oppstartdato settes lik startdato for finansiering eller tiltredelse for 

ansatte stipendiater. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som 

arbeidstaker eller avklares spesielt sett i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.  

3) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det i løpet av studietiden er behov for å 

gjøre vesentlige endringer i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes 

programutvalget for godkjenning.  

4) Opptak kan nektes dersom ett eller flere av vilkårene er oppfylt:  

a) avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av 

avhandlingen  

b) de immaterialrettslige avtaler som er inngått er til hinder for det som anses som normal 

gjennomføring  

c) finansiering ikke er sikret for hele perioden.  

5) Det kan gis betinget opptak dersom enkelte vilkår for opptak på opptakstidspunktet ikke er 

oppfylt. Søker skal i slike tilfeller gis en tidsfrist som ikke er lenger enn tre måneder, for å oppfylle 

de manglende vilkår.  

6) Opptak kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og 

immaterielle avtaler.  

7) Det kan fastsettes overordnede kriterier for rangering av kvalifiserte søkere når antallet 

overstiger opptakskapasiteten. 

 

§ 2-5 Endelig prosjektbeskrivelse 
1) Der det ikke allerede er utarbeidet en endelig prosjektbeskrivelse, må ph.d.-kandidaten raskest 

mulig, og normalt innen tre måneder etter opptak, utarbeide endelig prosjektbeskrivelse sammen 

med veiledere og eventuelle medforskere som skal inneholde:  

 

a) beskrivelse av forskningsprosjektet  

b) fremdriftsplan for gjennomføringen av forskningsprosjektet  

c) publiseringsplan  

d) planer for opphold ved andre institusjoner. 

 

2) Endelig prosjektbeskrivelse godkjennes av programutvalget. 

 



§ 2-6 Ph.d.-avtalen 

1) Opptak til institusjonens ph.d.-utdanning formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom   

ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i studiet 

og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø, og legge til rette for at ph.d.-

utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Institusjonens mal skal benyttes, og skal normalt 

signeres senest tre uker etter opptak. 

2) For ph.d.-kandidater med finansiering eller tilsetting ved en ekstern insitusjon, skal det inngås egen 

avtale mellom kandidaten, utdanningsinstitusjonen og den eksterne insitusjonen. 

3) I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, som ved 

fellesgrader og cotutelle, må retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på 

fastsatt skjema. Avtalen om fellesgrader og cotutelle skal normalt foreligge samtidig med ph.d.-

avtalen. 

 

Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår vesentlige endringer i avtalt forhold, skal ny avtale 

utarbeides. 

 

 § 2-7 Avtaleperiode 

(1) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. Maksimal studietid er normalt seks år fra 

oppstart til innlevering av ph.d.-avhandlingen. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid 

og godkjent forlengelse inngår ikke i de seks årene. 

(2) Ved innvilget forlengelse kan programutvalget sette ytterligere betingelser. 

(3) Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik 

at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til institusjonens 

infrastruktur. Ph.d-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for 

ph.d.-graden. 

 

§ 2-8 Frivillig avslutning før avtalt tid 

(1) Ph.d.-utdanningen kan avsluttes før avtaleperiode utløper. Ved slik avslutning av ph.d.-

utdanningen skal ph.d.-avtalens bestemmelser om avvikling av tilsettingsforhold, finansiering, 

rettigheter til resultater med mer følges.  

(2) Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet 

program, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet. 

 

§ 2-9 Tvungen avslutning ved forsinkelse eller manglende fremdrift 
Når ett eller flere av de følgende vilkårene er oppfylt, kan programutvalget vedta tvungen avslutning 

av utdanningen: 

 

− Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen. 



− Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side på informasjons-, oppfølgings- eller 
rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av fremdriftsrapport, jf. § 10-1. 

− Forsinkelse i fremdriften av prosjektet som er av en slik art at det skaper begrunnet tvil om 
kandidaten vil kunne fullføre til avtalt tid. 

− Tvungen avslutning etter reglene her kan bare vedtas dersom fremdriftssvikten eller 
forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår over. 
 

Klager på vedtak etter denne bestemmelsen behandles av institusjonens klagenemnd. 

 

§ 2-10 Tvungen avslutning ved fusk på eksamen eller prøver 
Ved fusk på eksamener eller prøver underveis i utdanningen, kan institusjonen vedta annullering, jf. 

UH-loven § 4-7. Dersom forholdet er så alvorlig at det er å anse som uredelighet, jf. samme lov § 4-13 

(1) og forskningsetikkloven § 8, andre ledd, kan institusjonen vedta tvungen avslutning, jf. § 7-6 

nedenfor. 

Vedtak etter paragrafen her fattes av styret selv eller av institusjonens klagenemnd. Klager behandles 

av Felles klagenemnd for studentsaker, jf. UH-loven § 5-1 og forskrift til denne. 

 

§ 2-11 Tvungen avslutning ved uredelighet 
Dersom en kandidat gjør seg skyldig i uredelighet, jf. UH-loven § 4-13 (1) og forskningsetikkloven § 8, 

andre ledd, kan institusjonen vedta tvungen avslutning. 

Vedtak om tvungen avslutning på grunn av uredelighet fattes av det organet som styret bestemmer. 

Klage over slikt vedtak behandles av departementet eller særskilt klagenemnd oppnevnt av 

departementet. 

 

§ 2-12 Oppsigelse og avskjed 
En kandidat kan sies opp fra sin stilling som stipendiat når det er saklig grunn i virksomhetens eller 

kandidatens forhold, jf. statsansatteloven §§ 19 og 20, eller avskjediges i henhold til § 26.  

 

§ 3-1 Veiledning 
Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå med individuell veiledning. Institusjonen og veilederne 

skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. 

 

§ 3-2 Oppnevning av veiledere 

(1) Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. 

Hovedveileder skal normalt være oppnevnt på opptakstidspunktet, og skal normalt være ansatt 

ved institusjonen. 

(2) Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten.  

(3) Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning, og som deler det faglige ansvaret for 

kandidaten med hovedveileder. 



(4) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder for veilederne. 

(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være 

aktive forskere. Veiledere uten doktorgrad må gjennom en formell godkjenning før de kan 

veilede. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som 

veileder av ph.d.-kandidater. 

(6) Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av programutvalget. Ph.d.-kandidat og veileder 

kan be programutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny 

veileder er oppnevnt. Oppnevning av ny veileder skal skje innen rimelig tid. Programutvalget har 

også ansvaret for straks å utpeke ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon eller 

lignende. 

 

§ 3-3 Veiledningens innhold og omfang 

(1) Hovedveileder og kandidaten selv har ansvar for at kandidaten har jevnlig kontakt med sine 

veiledere. Kandidaten skal inngå i et aktivt forskningsmiljø.  

(2) Veilederne skal gi råd og følge opp kandidaten i alle faser av forskningsprosjektet og sikre god 

dialog med medforskere. Nærmere beskrivelse av veiledernes plikter er gitt i utfyllende bestemmelser. 

(3) Veiledere plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere denne 

i forhold til kandidatens fremdriftsplan. 

(4) Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av 

forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid. 

 

§ 3-4 Opplæringsdelens formål, innhold og omfang 
(1) Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tid.  

(2) Programutvalget har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir 

utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et 

forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og 

vitenskapsmetode.  

(3) Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges 

etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved opptaksdato. 

Det skal sikres nok tid til forskningsdelen av utdanningen. Der institusjonen ikke tilbyr hele 

opplæringsdelen, skal det legges til rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved annen 

institusjon.  

(4) I emner som inngår i opplæringsdelen, og hvor kurstilbud ikke er tilgjengelig, kan individuelt 

tilpasset emne (fritt emne), med tilrettelagte litteraturlister, godkjennes.  

(5) Emner og kurs på ph.d.-nivå ved annen institusjon skal godskrives i samsvar med reglene i lov om 

universiteter og høyskoler § 3-5 første ledd. 
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§ 3-5 Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon 
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, har rett til å følge undervisning og 

avlegge eksamener i permisjonstiden. 

 

§ 3-6 Residensplikt 
(1) Ph.d.-utdanningen er en organisert forskerutdanning, og ph.d.-kandidaten skal normalt tilbringe 

minimum ett år ved institusjonen.  

(2) Residensplikten kan fordeles over to perioder, og kan reduseres dersom det dokumenteres at 

ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, og at de faglige krav til veiledning blir ivaretatt. 

 

 § 3-7 Rapportering 
(1) Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for årlig rapportering om ph.d.-kandidatens 

arbeid og progresjon.  

(2) Manglende eller mangelfull rapportering fra ph.d.-kandidaten kan medføre tvungen avslutning av 

ph.d.-utdanningen før avtaleperiodens slutt.  

(3) Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten, kan bli fratatt veilederansvaret  

 

§ 3-8 Midtveisevaluering 
(1) En midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet skal finne sted, normalt i tredje eller fjerde semester. 

Ph.d.-kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er 

oppnevnt av programutvalget. Evalueringsgruppen skal vurdere ph.d.-arbeidets faglige status og 

fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både ph.d.-kandidaten, veilederen og programutvalget.  

 

(2) Midtveisevalueringen, i likhet med den årlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe ph.d.-

kandidaten med å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir 

forsinket, samt gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Programutvalget, veiledere og ph.d.-

kandidat plikter å aktivt følge opp forhold som kan medføre forsinket eller manglende gjennomføring 

av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan bli gjennomført innenfor 

normert tidsramme.  

 

(3) Dersom midtveisevalueringen avdekker vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det 

iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen. 

 

§ 3-9 Krav til ph.d.-avhandlingen 
(1) Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som 

oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen 

fagområdet.  



(2) Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et slikt nivå at den skal kunne 

publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets internasjonale, vitenskapelige 

litteratur.  

(3) Ph.d.-kandidaten plikter å lagre forskningsdata i henhold til institusjonens retningslinjer for dette.  

(4) Avhandlingen kan bestå av en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider (artikler) eller en 

monografi. Dersom avhandlingen består av flere arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen 

mellom dem og gis en gjennomgang av litteraturen på fagområdet.  

(5) Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert 

materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske 

fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike 

tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal 

være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i 

henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.  

(6) Avhandlingen eller deler av den som er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller 

samarbeidspartnere, skal følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet 

og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal 

ph.d.-kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene.  

(7) I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-

kandidatens innsats og fordelingen av rettigheter mellom forfattere avtales på forhånd.  

(8) Ph.d.-avhandlingen skal normalt leveres på det språket hvor forskningsfronten ligger. Det vil i 

hovedsak være engelsk eller norsk. Dersom det av faglige grunner er behov for å benytte annet språk, 

skal det være søkt om dette ved opptak. 

 

§ 3-10 Arbeider som ikke godtas 
(1) Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte 

eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre 

del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra 

tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.  

(2) Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 

opptakstidspunkt er eldre enn fem år fra publiseringsdato. Programutvalget kan dispensere fra dette 

kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det. bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en 

mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller 

metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.  

(2) Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 

opptakstidspunkt er eldre enn fem år fra publiseringsdato. Programutvalget kan dispensere fra dette 

kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det. 

 

§ 3-11 Rettigheter til bruk av resultater og meldeplikt 
(1) Ph.d.-kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare forbindelser, 

opphavsrettigheter med mer er regulert av institusjonens retningslinjer, samt av de regler som er 

fastsatt i lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.  



(2) For de deler av ph.d.-kandidatens avhandling som kandidaten alene har opphavsrett til, samt 

andre verk som er resultatet av arbeidet med avhandlingen som ph.d.-kandidaten alene har 

opphavsrett til, har institusjonen en ikke-eksklusiv rett til bruk i undervisnings- og forskningsformål. 

Ph.d.-kandidaten skal navngis slik lovgivning og god skikk tilsier.  

(3) Regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner skal fastsettes i avtale mellom 

partene.  

(4) Ph.d.-kandidaten har meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig 

utnyttelse.  

(5) Institusjonens retningslinjer skal danne utgangspunktet for hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater 

med tilsetting ved institusjonen har for arbeidsresultater der hvor dette har et potensial for 

næringsmessig utnyttelse.  

(6) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal meldeplikten fastsettes i egen avtale mellom 

institusjonen, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.  

(7) For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver skal omfanget av meldeplikten fastsettes i ph.d.-avtalen. 

 

§ 4-1 Grunnlag for bedømmelse 
Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av følgende obligatoriske og godkjente elementer: 

a. vitenskapelig avhandling  
b. gjennomført opplæringsdel  
c. doktorgradsprøve, bestående av prøveforelesning over oppgitt emne og offentlig forsvar av 

avhandlingen. 
 
 

§ 4-2 Perioden fra innlevering til disputas 
(1) Institusjonen skal legge til rette for at perioden fra innlevering til disputas er kortest mulig. Det 

skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.  

(2) Det er hovedveileders ansvar å gjøre dekan ved vertsfakultetet og programutvalget oppmerksom 

på tidspunkt for innlevering, slik at nødvendige forberedelser kan starte. 

 

§ 4-3 Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen 
(1) Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.  

(2) Som vedlegg til søknaden skal følge: 

a. avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den form og det 

antall eksemplarer institusjonen har bestemt 

b. dokumentasjon av nødvendige tillatelser 

c. dokumentasjon på fullført og godkjent opplæringsdel 

d. medforfattererklæringer der hvor dette er påkrevd 

e. erklæring om hvorvidt ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang 



f. erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon 

g. erklæring med beskrivelse av eget bidrag i avhandlingen 

h. erklæring om utført plagiatkontroll 

i. erklæring om at avhandlingen blir lagt ut på institusjonens elektroniske vitenarkiv. 

 

§ 4-4 Behandling av søknaden 
Programutvalget behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 

4-3 skal avvises. 

Programutvalget kan avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at 

avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. 

 

§ 4-5 Oppnevning av bedømmelseskomité 
(1) Når programutvalget har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevnes det en 

sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen og disputasen. 

Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer. Komiteens 

sammensetning bør normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt.  

(2) Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:  

a. begge kjønn er representert  
b. minst to av medlemmene er uten tilknytning til institusjonen  
c. minst ett av medlemmene bør komme fra en utenlandsk institusjon  
d. minst ett av medlemmene er fast ansatt ved institusjonen  
e. alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse  
f. flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.  

(3) Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.  

(4) Komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens 

fagområde. Programutvalget utpeker en leder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens 

medlemmer. Den av komiteens medlemmer som er fast ansatt ved institusjonen, er komiteens 

administrator.  

(5) Oppnevnte veiledere, medforskere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være 

medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.  

(6) Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å 

gi skriftlige merknader til sammensetningen, senest innen én uke etter at forslaget er gjort kjent for 

kandidaten. 

 

§ 4-6 Innhenting av supplerende opplysninger 
(1) Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende 

tilleggsinformasjon.  

(2) Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med ph.d.-

avhandlingen. 



 

§ 4-7 Omarbeiding av innlevert avhandling 

(1) Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte ph.d.-avhandlingen og eventuelt 

tilleggsmateriale, anbefale at programutvalget gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig 

innstilling foreligger. Komiteen skal gi en skriftlig oversikt over hva kandidaten må omarbeide. 

(2) Tillater programutvalget en mindre omarbeiding av ph.d.-avhandlingen, skal det gis en frist for slik 

omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også fastsettes en ny frist 

for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Vedtak om fristfastsettelse kan ikke påklages.  

(3) Dersom komiteen finner at omfattende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller 

metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal ph.d.-avhandlingen ikke 

godkjennes. 

 

§ 4-8 Bedømmelseskomiteens innstilling 
(1) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt ph.d.-avhandlingen skal godkjennes for 

disputas. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.  

(2) Programutvalget kan fastsette frist for bedømmelseskomiteens innstilling. 

Bedømmelseskomiteens innstilling skal uansett foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen 

har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato 

ph.d.-avhandlingen leveres på nytt.  

(3) Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes programutvalget som forelegger denne for ph.d.-

kandidaten. Ph.d.-kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til 

innstillingen. Hvis ph.d.-kandidaten ikke ønsker å inngi merknader, skal programutvalget snarest 

underrettes skriftlig om dette. 

 

§ 4-9 Tilbaketrekking og retting av formelle feil i ph.d.-avhandlingen 
(1) Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det kan godkjennes for 

disputas.  

(2) Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. 

Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om 

retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. 

Slik søknad kan bare leveres èn gang. 

 

§ 4-10 Institusjonens behandling av bedømmelseskomiteens innstilling 
(1) Programutvalget fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d-

avhandlingen skal godkjennes for disputas.  

(2) Dersom programutvalget finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens 

enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal programutvalget selv søke nærmere avklaring fra 

bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om 

avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, 

som gis anledning til å komme med merknader.  



(3) Dersom komiteen avgir delt innstilling og programutvalget finner å legge flertallets uttalelser til 

grunn for sitt vedtak, fatter programutvalget vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom 

komiteen avgir delt innstilling og programutvalget vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn 

for sitt vedtak, kan programutvalget søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller 

oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser 

eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med 

merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige 

komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om uttalelser 

fra nye sakkyndige. 

 

§ 4-11 Ny innlevering 
En ph.d.-avhandling som ikke er godkjent for disputas (underkjent), kan bedømmes i omarbeidet 

utgave først seks måneder etter at institusjonen har fattet sitt vedtak. Programutvalget oppnevner i 

dette tilfellet en ny bedømmelseskomite. Minst ett av medlemmene fra den opprinnelige komiteen 

bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. 

 

§ 4-12 Krav til den trykte ph.d-avhandlingen 
(1) Når avhandlingen er godkjent for disputas, skal ph.d.-kandidaten levere avhandlingen til 

institusjonen i godkjent format og henhold til institusjonens bestemmelser.  

 

(2) Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på norsk eller engelsk. 

Dersom avhandlingen verken er skrevet på norsk eller engelsk, skal det i tillegg leveres et 

sammendrag på avhandlingens språk. 

 

§ 4-13 Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

(1) Ph.d.-avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før dato for disputas. Ph.d.-

avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter 

omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer. Ph.d.-avhandlingen er offentliggjort 

når et av følgende forhold inntrer:  

- avhandlingen er tilgjengeliggjort digitalt 

- avhandlingen er tilgjengeliggjort i papirkopi 

 

(2) Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen med unntak av en på 

forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at 

institusjonen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal 

kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av 

ph.d.-avhandlingen skal unntas offentlighet. 

(3) Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av 

institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den 

har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 



publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i 

hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.  

(4) Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, gjøres offentlig tilgjengelig. 

 

§ 4-14 Prøveforelesning 
(1) Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. 

Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema 

og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.  

(2) Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti arbeidsdager før forelesningen. 

Emnet for forelesningen gis av bedømmelseskomiteen og skal ikke stå i direkte forbindelse med 

temaet for avhandlingen.  

(3) Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket, med mindre programutvalget, etter forslag 

fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.  

(4) Prøveforelesningen skal vare 45 minutter.  

(5) Bedømmelseskomiteen godkjenner prøveforelesningen. Det skal begrunnes dersom 

prøveforelesningen ikke godkjennes.  

(6) Prøveforelesningen skal være godkjent før disputas kan avholdes. 

 

§ 4-15 Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen) 
 (1) Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent, og 

innen to måneder etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Tid og sted for det offentlige 

forsvaret skal kunngjøres minst ti arbeidsdager før det avholdes. Den komiteen som opprinnelig har 

bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. 

 

(2) Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre programutvalget, etter forslag 

fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk. 

 

(3) Det skal normalt være to opponenter som utpekes av programutvalget. De to opponentene skal 

være eksterne medlemmer av bedømmelseskomiteen. 

 

(4) Disputasen ledes av dekanen ved vertsfakultetet eller den dekanen bemyndiger. Den som leder 

disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelesningen. 

Ph.d.-kandidaten skal deretter normalt gis 20 - 30 minutter til å presentere ph.d.-avhandlingen. 

(5) Opponentene bestemmer selv fordeling av oppgaver seg imellom. Etter at begge opponenter har 

avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av 

opponentene avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen. 

 



(6) Dersom prøveforelesning og disputas bedømmes separat, kan programutvalget i samråd med 

bedømmelseskomiteen oppnevne en komite for å bedømme prøveforelesningen. Minst ett av 

bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen. 

 

(7) Etter prøveforelesningen og disputasen sender bedømmelseskomiteen innstilling til 

programutvalget der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. 

Innstillingen skal inneholde: 

a. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingen 

b. komiteens vurdering av prøveforelesningen 

c. komiteens vurdering av det offentlige forsvaret av ph.d.-avhandlingen 

d. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingens nivå i internasjonal sammenheng. 

 

(8) Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal 

begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent. 

 

§ 4-16 Godkjenning av prøveforelesning og disputas 
 (1) Programutvalget fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av 

bedømmelseskomiteens innstilling.  

(2) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny 

prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks måneder 

etter første forsøk.  

(3) Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den 

samme komité som den opprinnelige.  

(4) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare 

avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og bedømmes så 

vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.  

 

§ 4-17 Tildeling av grad og vitnemål  

(1) På grunnlag av programutvalgets godkjenning av opplæringsdelen, ph.d.-avhandlingen, 

prøveforelesningen og disputasen, tildeler rektor ph.d.-kandidaten graden philosophiae doctor. 

(2) Vitnemål utstedes av institusjonen. Vitnemålet skal inneholde opplysninger om tittelen på graden, 

tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og 

bedømmelseskomiteens medlemmer. 

 (3) Institusjonen skal utstede Diploma Supplement som vedlegg til vitnemålet. 

 



§ 5-1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
(1) Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om 

samarbeid i form av avtale om fellesgrader eller cotutelle-avtaler. Dersom slik avtale medfører at én 

eller flere bestemmelser i denne forskrift må fravikes, skal avtale fremlegges rektor for endelig 

godkjenning. Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig 

samarbeid mellom institusjonen og minst én av de andre konsortiedeltakere, og må akkrediteres av 

NOKUT.  

(2) Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar 

for opptak, veiledning, gradstildeling og annet. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og 

reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form 

av:  

a. et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene  
b. et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne  
c. en kombinasjon av a) og b).  

(3) Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av 

ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og skal bygges på et stabilt, faglig 

institusjonelt samarbeid.  

(4) Krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes. 

 

§ 6-1 Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett, klage over 

avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen 
(1) Avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett og klage på søknad om godkjenning av 

elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i lov om universiteter og høyskoler.  

 

(2) Begrunnet klage på vedtak fremsettes skriftlig til programutvalget. Programutvalgets innstilling 

skal følge klagen som saksfremlegg for klagenemnda. 

 

§ 6-2 Klage over eksamen i opplæringsdelen 
(1) Eksamener som er avlagt i opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og høyskoler 

§ 5-2 og § 5-3.  

 

(2) Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger bestemmelsene i lov om universiteter 

og høyskoler. 

§ 6-3 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent ph.d.-avhandling, 

prøveforelesning eller disputas 
(1) Avslag på søknad om å få ph.d.-avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, 

prøveforelesning eller disputas kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 

  



(2) Klage på vedtak fremsettes skriftlig til institusjonen. Klagenemnda skal prøve alle sider ved saken. 

Dersom klagenemnda finner det nødvendig for sakens opplysning, skal det oppnevnes enkeltpersoner 

eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger 

på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering. 

 

§ 6-4 Utfyllende bestemmelser 
Rektor kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften. 

 

§6-5 Overgangsbestemmelser 
Den som er innvilget opptak etter Høgskolen i Buskerud og Vestfolds tidligere forskrift 9. mai 2014 nr. 

868, eller Høgskolen i Telemarks tidligere forskrift 11. juni 2015 nr. 1075, beholder de rettighetene 

som følger av disse, der hvor de tidligere forskriftene er til gunst for ph.d.-kandidaten. 

 

§ 6-6 Ikrafttredelse 
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.  

 

(2) Samtidig oppheves forskrift 9. mai 2014 nr. 868 for graden philosophiae doktor (ph.d.) ved 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og forskrift 11. juni 2015 nr. 1075 om graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Høgskolen i Telemark 

 

 

 

 



§ 1-1. Virkeområde og øvrig regelverk 
 
(1) Forskriften gjelder alle doktorgradsutdanninger ved 
institusjonen. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, 
opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen, 
herunder avtaler om fellesgrader og cotutelle.  
(2) For andre bestemmelser  som regulerer forhold knyttet til 
ph.d.-graden, vises det til lov om universiteter og høyskoler, 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, 
forskrift om grader og beskyttede titler og forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning, forskrift om tilsyn med 
utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(studietilsynsforskriften) og forskrift som ansettelsesvilkår for 
stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent 
og spesialistkandidat og forskrift om opptak, studier og 
eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
 

Kommentarer: 
 
Del 2 er kun ment til informasjon. Det øvrige regelverket gjelder like fullt om 
det er henvist til i denne bestemmelsen eller ikke. Det er få andre 
institusjoner som har denne henvisningen med i sine forskrifter. Eventuelle 
endringer av navn og struktur i øvrig regelverk kan innebære at denne 
forskriften også må endres for å være presis og oppdatert. I tillegg fører det til 
at forskriften blir lengre. Hensynet til informasjonsverdien av denne 
bestemmelsen må veies opp mot ulempene ved å la den bli stående. 
Prosjektgruppen foreslår å fjerne dette leddet og heller legge informasjonen 
inn i merknadene til forskriften. 

§ 2- 1 Vilkår for opptak 
 
(1) For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en 
femårig høyere gradsutdannelse (mastergrad), jf. 
beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverks andre 
syklus. Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne 
annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. 
(2) Det stilles normalt krav til at søker må ha vektet 
gjennomsnittskarakteren B eller bedre. 
(3) Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen 
tre måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som 
skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre 
enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved 
søknadstidspunktet, kan søkeren avvises. 

Kommentarer: 
 
I avveiningen mellom et klart og tydelig språk og presisjon i angivelsen av 
utdanningskravet, foreslår vi i første ledd at det er tilstrekkelig å henvise til 
femårig høyere gradsutdannelse, altså mastergrad. Det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket vil uansett gjelde, og det er i tillegg lagt inn en 
åpning for å vurdere likeverdig utdanning i «særskilte tilfeller». Det bør være 
tilstrekkelig angivelse av det faglige nivået. Teksten legges i merknadene til 
forskriften.  
Det fremgår av annet ledd at kravet «normalt» er B, og dermed at dette kan 
fravikes. Det er foreslått å presisere at gjennomsnittskarakteren skal regnes 
ut «vektet». Med vektet utregning av gjennomsnittskarakter menes at hver 
bokstavkarakter har sin egen tallverdi (A = 5 poeng, B=4, C=3, D=2, E=1) 
 



Selve utregningsmodellen foreslås ikke tatt inn i forskriften, men den kan 
legges inn i merknadene.  
 
Angivelsen av tidspunktet «oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede 
frem til ph.d.-graden», jf. tredje ledd, er ikke enhetlig og bør endres. Det 
foreslås en enhetlig bruk av terminologi i forskriften. Oppstart er definert som 
dato for tiltredelse i stillingen som stipendiat eller startdato for finansiering 
for kandidater som ikke er tilsatt ved HSN. Det foreslås at fristen for å søke 
opptak beregnes ut fra oppstartstidspunktet. 

§ 2-2 Søknaden 
 
(1) Søknad om opptak sendes institusjonen på fastsatt 
søknadsskjema. 
 
(2) Søknaden skal inneholde:  
a. dokumentasjon for den utdanningen som ligger til 
grunn for opptaket 
b. foreløpig beskrivelse av forskningsprosjektet, som 
omfatter faglig redegjørelse for forskningsprosjektet, 
fremdriftsplan og foreløpig publiseringsplan: 
- faglig redegjørelse for forskningsprosjektet 
- fremdriftsplan 
- foreløpig publiseringsplan 
c.  plan for opplæringsdelen 
d.  dokumentasjon for finansiering finansieringsplan 
e.  dokumentasjon av spesielle behov for faglige og 
materielle ressurser 
f.  planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, 
institusjoner 
g.  opplysninger om eventuelle immaterialrettslige 

restriksjoner for å beskytte andres rettigheter 

Kommentarer: 
 
Kravene til innhold i søknaden om opptak er nærmere beskrevet i § 2-2. Det 
er faglige forskjeller mellom HSNs eksisterende doktorgrader knyttet til 
hvordan og når dette gjøres og hva som kreves. Det er også regulert litt ulikt 
på andre institusjoner. I UHRs veileder er punktene angitt som normgivende 
retningslinjer «bør»-bestemmelser. Det innebærer at HSN har et visst 
handlingsrom i denne bestemmelsen.  
 
Det foreslås en rydding og restrukturering av eksisterende § 2-2. Beskrivelsen 
av forskningsprosjektet samles i et punkt og øvrige punkt gis bokstavanvisning 
eller et strekpunkt. I tillegg forslås punktet om strategisk forankring fjernet fra 
opptakssøknaden. For stipendiatstillinger vil forankring i strategiske 
dokumenter legges til grunn allerede ved fordeling av stillingshjemler, slik at 
dette gjøres to ganger. Det samme vil mange tilfeller også gjelde for 
veiledere, medveiledere og fagmiljø rundt stipendiaten, som dermed også 
foreslås slettet. For kandidater som ikke er ansatt ved HSN vil ikke denne 
vurderingen tas i forbindelse med fordeling av stillingshjemler. Vurderingen 
av veiledere, fagmiljø og strategisk kompetanse vil fortsatt måtte legges til 
grunn ved opptaksavgjørelsen og dette forslås presisert i merknadene til 
forskriften.    
 
Tredje, fjerde og femte ledd regulerer andre forhold enn kravene til innhold i 
søknaden. Dette gjelder kravene om utarbeidelse av endelig 



h.  forslag til minst én medveileder i tillegg til 
hovedveileder, samt beskrivelse av et aktivt 
forskningsmiljø  

i.  redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske 
problemstillinger som prosjektet reiser, og hvordan 
disse skal avklares. Det skal fremgå av søknaden om 
prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske 
komiteer eller andre myndigheter eller fra private 
(informanter, pasienter, foreldre og så videre). Slike 
tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved 
søknaden 

 
e. redegjørelse for hvorvidt forskningsprosjektet er 
forankret i institusjonens strategiske og faglige prioriteringer. 
 
Ph.d.-kandidaten må raskest mulig, og normalt senest  innen 
tre måneder etter opptak, utarbeide  endelig 
prosjektbeskrivelse sammen med veiledere og eventuelle 
medforskere som skal inneholde: 
a. beskrivelse av forskningsprosjektet 
 
b. fremdriftsplan for gjennomføringen av 
forskningsprosjektet 
 
c. publiseringsplan 
 
d. planer for opphold ved andre institusjoner. 
 
(4) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det 
i løpet av studietiden  er behov for å gjøre vesentlige endringer 
i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes 
programutvalget for godkjenning. 

prosjektbeskrivelse, godkjenning av opplæringsdelen og endringer i 
veiledergruppen. Det foreslås derfor at tredje ledd blir ny § 2-5 (se omtalt 
lengre ned). Fjerde ledd flyttes til § 2-4 Vedtak om opptak og blir nytt tredje 
ledd der. Nåværende femte ledd i § 2-2 om endringer i veiledergruppen 
flyttes til § 3-2 sjette ledd om oppnevning av veiledere. 



(5) Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av 
programutvalget. 

§ 2-3 Infrastruktur 
 
(1) Ph.d.-kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig 
infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet. 
Avgjørelse av hva som er nødvendig infrastruktur for 
gjennomføring fattes i opptaksvedtaket.  
 
(2) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsplass inngås det 
avtale om nødvendig infrastruktur mellom institusjonen og 
ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. 
Slik avtale skal normalt foreligge på det tidspunkt 
opptaksvedtaket for ph.d.-kandidaten fattes, eller umiddelbart 
etterpå.  

 

§ 2-4 Vedtak om opptak 
 
(1) Vedtak om opptak fattes av dekan ved vertsfakultetet etter 
innstilling fra programutvalget basert på en samlet vurdering 
av søknaden. 
(2) Vedtaket skal normalt omfatte oppnevnelse av minst to 
veiledere, plassering av ansvaret for håndtering av andre 
behov som er skissert i søknaden, og avtaleperioden fastsettes 
med oppstartdato og sluttdato. Oppstartdato settes lik 
startdato for finansiering eller tiltredelse for ansatte 
stipendiater. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må 
relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt 
sett i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.  
(3) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det 
i løpet av studietiden er behov for å gjøre vesentlige endringer 

Kommentarer: 
 
I dag fattes vedtak om opptak av dekan etter innstilling fra programutvalget. 
Det har kommet innspill på at dette innebærer en forlengelse av 
opptaksprosessen som innebærer liten faglig realitet og at 
avgjørelsesmyndigheten heller bør legges til programutvalget.  
 
Det er programutvalget som skal sikre faglig relevans i prosjektet og som 
derfor vurderer det faglige innholdet i opptaket. Dekan kan utgjøre en ekstra 
sikkerhetsventil for de sakene der det er usikkerhet knyttet til opptaket eller 
der programutvalget har tatt foretatt en feilvurdering. Det antas imidlertid at 
det vil være så sjelden at det er tilfelle at det er viktigere å få til en praktisk og 
håndterlig regel for normaltilfellene. I UHRs veileder angis det ikke hvem som 
er opptaksmyndighet, ettersom det vil være ulikt fra institusjon til institusjon. 
Mange har lagt dette til fakultet (UiO, NMBU, HiOA) som også er eier av 



i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes 
programutvalget for godkjenning.  
(4) Opptak kan nektes dersom ett eller flere av vilkårene er 
oppfylt:  
a. avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for 
offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen  
b. de immaterialrettslige avtaler som er inngått er til hinder 
for det som anses som normal gjennomføring  
c. finansiering ikke er sikret for hele perioden.  
 
(5) Det kan gis betinget opptak dersom enkelte vilkår for 
opptak på opptakstidspunktet ikke er oppfylt. Søker skal i slike 
tilfeller gis en tidsfrist som ikke er lenger enn tre måneder, for 
å oppfylle de manglende vilkår.  
(6) Opptak kan skje med forbehold om finansiering, 
opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterielle avtaler.  
(7) Det kan fastsettes overordnede kriterier for rangering av 
kvalifiserte søkere når antallet overstiger opptakskapasiteten. 

programmet. Det foreslås derfor at programutvalget skal ha tilsvarende 
myndighet ved HSN. 
 
Fra høringsrunden er dette kommentert av et fakultet, som ønsker å beholde 
eksisterende ordning. Begrunnelsen for dette er at en to-instans vurdering 
med en innstillende og en besluttende myndighet er en viktig sikkerhetsventil 
for avgjørelsene om opptak. I tillegg trekker fakultetet frem at utvalg ikke skal 
ha myndighet til å treffe vedtak.  
 
Til det kommenteres det at praksis er ulik på de ulike fakultetene, og særlig 
fakultet med flere ph.d.-programmer opplever dagens ordning som tungvinn 
og upraktisk.  
 
Begrenset avgjørelsesmyndighet er delegert til flere utvalg ved HSN, slik at 
dette ikke kan sies å være en generell norm.  
 
Øvrige høringsinstanser har enten vært positive eller ikke kommentert 
forslaget til endring. 
  

§ 2-5 Endelig prosjektbeskrivelse 
 
Der det ikke allerede er utarbeidet en endelig 
prosjektbeskrivelse, må ph.d.-kandidaten raskest mulig, og 
normalt innen tre måneder etter opptak, utarbeide endelig 
prosjektbeskrivelse sammen med veiledere og eventuelle 
medforskere som skal inneholde:  
 
a. beskrivelse av forskningsprosjektet  
b. fremdriftsplan for gjennomføringen av forskningsprosjektet  
c. publiseringsplan  
d. planer for opphold ved andre institusjoner. 
 
Endelig prosjektbeskrivelse godkjennes av programutvalget. 

Kommentarer: 
 
Denne bestemmelsen foreslås tatt inn som en ny § 2-5. Innholdsmessig er 
den ganske lik reguleringen eksisterende § 2-2 (3), men ettersom det er 
variasjoner knyttet til tidspunktet for endelig prosjektbeskrivelse foreslås 
denne gjort avhengig av at det er behov for å utarbeide en slik i etterkant.  
 
Praksis rundt endelig prosjektbeskrivelse, jf. tredje ledd, er ulik på ulike 
programmer. Det foreslås for det første å flytte bestemmelsen fra nåværende 
plassering til en egen bestemmelse. I tillegg foreslås den som en 
behovsregulert bestemmelse som bare benyttes der det ikke allerede på 
opptakstidspunktet foreligger en endelig prosjektbeskrivelse.  
 
Det er programutvalget som skal godkjenne endelig prosjektbeskrivelse.   



 

§ 2-6 Ph.d.-avtalen 

(1) Opptak til institusjonens ph.d.-utdanning formaliseres ved 
at det inngås skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidat, 
veileder(e) og institusjonen. Avtalen regulerer partenes 
rettigheter og plikter i studiet og skal sikre at kandidaten 
deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø, og legge til rette for 
at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. 
Institusjonens mal skal benyttes, og skal normalt signeres 
senest tre uker etter opptakstart. 

(2) For ph.d.-kandidater med finansiering eller tilsetting ved en 
ekstern insitusjon part, skal det inngås egen avtale mellom 
kandidaten, utdanningsinstitusjonen og den eksterne 
insitusjonen part. 

(3) I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til 
utenlandske institusjoner, som ved fellesgrader og cotutelle, 
må retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler 
inngås på fastsatt skjema. Denne aAvtalen om fellesgrader og 
cotutelle skal normalt foreligge samtidigmen med ph.d.-
avtalen. 

(4) Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår vesentlige 
endringer i avtalt forhold, skal ny avtale utarbeides 

Kommentarer: 
 
I eksisterende bestemmelse om ph.d.-avtalen er det noen uklarheter knyttet 
til teksten som foreslås ryddet i.  
 
Ph.d.-avtalen er en formalisering av opptaket og må dermed knyttes til 
opptakstidspunktet og ikke oppstartstidspunktet. Andre ledd i bestemmelsen 
gjelder forholdet til eksterne finansieringsinstitusjoner og bruken av begrepet 
«ekstern part» brukes ellers sjelden i denne sammenhengen. Foreslås endret 
til «institusjon». For avtaler om tilknytning til utenlandske institusjoner 
foreslås det også en presisering og tydeliggjøring av innholdet.  
 
Fra høringen foreslås det å presisere at ph.d.-avtalen normalt signeres senest 
tre uker etter opptak. I tilfeller av ferier, ved sykdom og liknende kan det ta 
lengre tid. Tidsangivelsen skal være normgivende.   

§ 2-7 Avtaleperiode 

(1) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. 
Maksimal studietid er normalt seks år fra oppstarttidspunkt til 
innlevering av ph.d.-avhandlingen. Lovfestede permisjoner, 
lengre sykefravær, pliktarbeid og godkjent forlengelse inngår 
ikke i de seks årene. 

Kommentarer: 
 
Det foreslås en presisering av når avtaleperioden starter ved å bruke 
enhetlige tidsangivelser. Avtaleperioden regnes fra oppstart og seks år 
fremover i tid. Begrepet «opptaksperioden» er ikke definert og kan vise til 
både maksimal studietid og avtaleperioden. Ut fra sammenhengen er det 



(2) Ved innvilget forlengelse kan programutvalget sette 
ytterligere betingelser. 

(3) Etter opptaksavtaleperiodens utløp opphører partenes 
rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-
kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og 
tilgang til institusjonens infrastruktur. Ph.d-kandidaten kan 
likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse 
for ph.d.-graden. 

mest sannsynlig at det tenkt avtaleperioden og derfor foreslås det begrepet 
brukt. Nummereringen forskyves også her i forhold til dagens nummerering. 

§ 2-8 Frivillig aAvslutning før avtalt tid 

(1) Det kan avtales at pPh.d.-utdanningen kan avsluttes før 
avtaleperiode utløpert tid. Ved slik avslutning av ph.d.-
utdanningen skal ph.d.-avtalens bestemmelser om avvikling av 
det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle 
tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater med 
mer følges. skal ordnes. 

(2) Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å 
skifte prosjekt eller overgang til annet program, skal ph.d.-
kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye 
prosjektet. 

Kommentarer:  
 
I gjeldende § 2-7 om avslutning før avtalt tid reguleres både frivillig og 
tvungen avslutning. Dagens bestemmelse er omfattende og det foreslås 
derfor at det utarbeides to ulike bestemmelser om dette. I tillegg anbefales 
det en materiell endring til hvordan begge typer avslutning håndteres.  
Frivillig avslutning før avtalt tid innebærer at kandidaten slutter på 
programmet. Det står kandidaten fritt til å gjøre på linje med andre studier 
og/eller ansettelser. I dagens forskriftstekst legges det opp til at spørsmål 
knyttet til avviklingen skal avtales på avviklingstidspunktet. Det anbefales 
ikke, ettersom det kan være mange grunner til at en kandidat ønsker å si opp 
og samarbeidsklimaet på avslutningstidspunktet kan være anstrengt. Det 
foreslås å ta dette inn i ph.d.-avtalen i stedet, slik at føringene for avvikling er 
kjent allerede på opptakstidspunktet.  

§ 2-9 Tvungen avslutning ved forsinkelse eller manglende 
fremdrift 
Når ett eller flere av de følgende vilkårene er oppfylt, kan 
programutvalget vedta tvungen avslutning av utdanningen: 
 

− Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av 
opplæringsdelen. 

− Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side 
på informasjons-, oppfølgings- eller rapporteringsplikt, 
herunder unnlatt innsendelse av fremdriftsrapport, jf. 
§ 10-1. 

Kommentarer:  
 
Bestemmelsen om tvungen avslutning er komplisert og angir flere ulike 
innfallsvinkler, avgjørelsesmyndigheter og konsekvenser for kandidaten. Ny 
lov om forskningsetikk og nytt institusjonelt system for håndtering av 
forskningsetiske spørsmål innebærer også at rutinene med hensyn til tvungen 
avslutning må endres. 
 
Kort fortalt er det to hovedgrunnlag for tvungen avslutning:  

1) Tvungen avslutning ved vitenskapelig uredelighet 



− Forsinkelse i fremdriften av prosjektet som er av en 
slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil 
kunne fullføre til avtalt tid. 

− Tvungen avslutning etter reglene her kan bare vedtas 
dersom fremdriftssvikten eller forsinkelsen skyldes 
forhold som kandidaten selv rår over. 
 

Klager på vedtak etter denne bestemmelsen behandles av 
institusjonens klagenemnd. 

2) Tvungen avslutning på grunn av manglende oppfyllelse av 
doktorgradsavtalen 

UHR har i tiden fra denne høringen gikk ut til tidspunktet for utarbeidelse av 
endelig forskriftstekst lagt frem et nytt utkast til veiledende retningslinjer for 
ph.d. I disse retningslinjene er bestemmelsene om tvungen avslutning delt i 
tre. I tillegg er forholdet til ansettelsen ved tvungen avslutning gitt en egen 
bestemmelse. Dette foreslås nå inntatt i forskriften ved HSN. Endringen i 
forhold til høringen er ikke materiell, men synliggjør bedre kompleksiteten i 
den tvungne avslutningen. I tillegg er den i samsvar med nasjonale 
retningslinjer på området.  
 
  

§ 2-10 Tvungen avslutning ved fusk på eksamen eller prøver 

 
Ved fusk på eksamener eller prøver underveis i utdanningen, 
kan institusjonen vedta annullering, jf. UH-loven § 4-7. Dersom 
forholdet er så alvorlig at det er å anse som uredelighet, jf. 
samme lov § 4-13 (1) og forskningsetikkloven § 8, andre ledd, 
kan institusjonen vedta tvungen avslutning, jf. § 7-6 nedenfor. 
 

Vedtak etter paragrafen her fattes av styret selv eller av 
institusjonens klagenemnd. Klager behandles av Felles 
klagenemnd for studentsaker, jf. UH-loven § 5-1 og forskrift til 
denne. 

 

§ 2-11 Tvungen avslutning ved uredelighet 

 
Dersom en kandidat gjør seg skyldig i uredelighet, jf. UH-loven 
§ 4-13 (1) og forskningsetikkloven § 8, andre ledd, kan 
institusjonen vedta tvungen avslutning. 
 
Vedtak om tvungen avslutning på grunn av uredelighet fattes 
av det organet som styret bestemmer. Klage over slikt vedtak 

Kommentarer:  
 
I og med at den nye loven om forskningsetikk trådte i kraft 1. mai 2017 har 
HSN også fått et nytt system for å håndtere forskningsetiske 
problemstillinger, Redelighetsutvalget. Det må reflekteres i forskriften. I 
tillegg foreslås det at vedtaket om tvungen avslutning legges til 
programutvalget, slik at programutvalget både vedtar opptak og avslutning 
for kandidatene.  
 



behandles av departementet eller særskilt klagenemnd 
oppnevnt av departementet.  

Redelighetsutvalget blir ekspertorganet ved HSN vedrørende vurderinger om 
vitenskapelig uredelighet, denne vurderingen bør derfor forelegges 
Redelighetsutvalget for en uttalelse for endelig avgjørelse hos 
programutvalget. 

§ 2-12  Oppsigelse og avskjed 

 
En kandidat kan sies opp fra sin stilling som stipendiat når det 
er saklig grunn i virksomhetens eller kandidatens forhold, jf. 
statsansatteloven §§ 19 og 20, eller avskjediges i henhold til § 
26.  

 

Kommentarer:  
 
Denne bestemmelsen er ny og er tatt med for å synliggjøre det to-sporede 
systemet som gjelder mange av kandidatene – de er både tatt opp til et 
studie og ansatt ved insitusjonen.  

§ 3-1 Veiledning 
 
Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå med individuell 
veiledning. Institusjonen og veilederne skal sammen sikre at 
ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. 

 

§ 3-2 Oppnevning av veiledere 

(1) Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én 
oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder skal normalt 
være oppnevnt på opptakstidspunktet, og skal normalt 
være ansatt ved institusjonen. 

(2) Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for 
kandidaten.
  

(3) Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning, og 
som deler det faglige ansvaret for kandidaten med 
hovedveileder. 

(4) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder 
for veilederne. 

Kommentarer:  
 

I eksisterende forskrift er det det i femte ledd regulert hvilke krav som stilles 
til veiledere. Hovedregelen er at veiledere skal ha doktorgrad. I tillegg åpnes 
det for at veiledere som har «tilsvarende kompetanse innen fagfeltet» også 
kan veilede. Spørsmålet er i hvilken grad personer med faglig kvalifisering 
som dosent kan veilede.  

 
Bestemmelsen er hentet fra UHRs veiledende retningslinjer og gjentatt i 
mange av andre institusjoners forskrifter.  Kunnskapsdepartementet 
presiserte et brev i 2012 at dosenter ikke kan være veiledere på ph.d.-nivå, og 
nyansert dette igjen med følgende modifikasjon: «Enkelte dosenter kan ha 
dokumentert forskningskompetanse ut over det som kreves for å ansettes 
som dosent. Og kan veilede doktorgradsstudenter om de kan dokumenter 
forskningskompetanse på det nivå som kreves for dette».  

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§10


(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende 
kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. 
Veiledere uten doktorgrad må gjennom en formell 
godkjenning før de kan veilede. Minst én av de oppnevnte 
veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring 
som veileder av ph.d.-kandidater. 

(6) Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av 
programutvalget. Ph.d.-kandidat og veileder kan be 
programutvalget om å oppnevne ny veileder for 
kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er 
oppnevnt. Oppnevning av ny veileder skal skje innen 
rimelig tid. Programutvalget har også ansvaret for straks å 
utpeke ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon 
eller lignende. 

I perioden fra høringen ble sendt ut til den bla avsluttet ble dette avklart 
nærmere i dialog med Kunnskapsdepartementet. Det må skilles mellom 
personer i stillingskategorien dosent og med faglig grad som dosent. Det er 
faglig nivå som er avgjørende her, ikke hvilken stillingskategori man er ansatt 
i. Dosenter som skal veilede på ph.d.-nivå må gjennom en 
kommisjonsvurdering der forskningskompetansen deres skal vurderes.  

 
Det må opprettes retningslinjer for dette ved HSN.  

 
I tillegg tas det inn en ny setning i bestemmelsens sjette ledd om endringer av 
veiledergruppen som er flyttet fra punkt 2-2. 
 

§ 3-3 Veiledningens innhold og omfang 

(1) Hovedveileder og kandidaten selv har ansvar for at 
kandidaten har jevnlig kontakt med sine veiledere. Kandidaten 
skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et 
aktivt forskningsmiljø. Omfanget av veiledning og rollen og 
bidraget fra medforskere i forskningsmiljøet skal fremgå av 
rapporteringen. 

(2) Veilederne skal gi råd og følge opp kandidaten i alle faser 
av forskningsprosjektet og sikre god dialog med medforskere. 
Nærmere beskrivelse av veiledernes plikter er gitt i utfyllende 
bestemmelser. 

(3) Veiledere plikter å holde seg orientert om fremdriften i 
ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere denne i forhold til 
kandidatens fremdriftsplan. 

Kommentarer:  
 
Bestemmelsen foreslås i all hovedsak beholdt som i dag, men med et tillegg 
for å presisere at både hovedveileder og kandidaten har et ansvar for at 
kandidaten har jevnlig kontakt med sine veiledere. I dagens forskrift er dette 
bare nevnt som en rettighet for kandidaten. Endringen er ment å tydeliggjøre 
dette ansvaret overfor partene. 
 
Det ble i høringen tatt til orde for å fjerne siste setning i (1): «Omfanget av 
veiledning og rollen og bidraget fra medforskere i forskningsmiljøet skal 
fremgå av rapporteringen» med begrunnelsen at dette ikke har noe med 
innholdet av veiledningen å gjøre i tillegg til at dette vil være svært krevende 
å følge opp.  
 
Innvendingen tiltres og det forslås å slette denne setningen.  
 
   
 



(4) Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan 
medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik 
at denne kan fullføres innenfor normert tid. 

§ 3-4 Opplæringsdelens formål, innhold og omfang 
 
(1) Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne 
fullføres innenfor normert tid.  
 
(2) Programutvalget har ansvar for at opplæringsdelen, 
sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt 
faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med 
gjennomføring av et forskningsarbeid, trening i faglig 
formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og 
vitenskapsmetode.  
 
(3) Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav 
minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Emner som 
skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved 
opptaksdato. Minst 20 studiepoeng skal være på ph.d.-nivå. 
Det skal sikres to og et halvt år nok tid til forskningsdelen av 
utdanningen. Der institusjonen ikke tilbyr hele 
opplæringsdelen, skal det legges til rette for at ph.d.-
kandidaten får tilsvarende opplæring ved annen institusjon.  
 
(4) I emner som inngår i opplæringsdelen, og hvor kurstilbud 
ikke er tilgjengelig, kan individuelt tilpasset emne (fritt emne), 
med tilrettelagte litteraturlister, godkjennes.  
 
(5) Emner og kurs på ph.d.-nivå ved annen institusjon skal 
godskrives i samsvar med reglene i lov om universiteter og 
høyskoler § 3-5 første ledd. 

Kommentarer:  
 
I høringen er det stilt spørsmål rundt hvorfor bare 20 av 30 studiepoeng av 
opplæringsdelen skal være på ph.d.-nivå? På ph.d.-nivå bør alle kurs være på 
ph.d.-nivå.  
 
Det kan være tilfeller der det kan være hensiktsmessig å bruke kurs fra lavere 
nivå inn i graden, men i så fall bør dette vurderes konkret i hvert enkelt 
tilfelle. Slike vurderinger ligger til programutvalget. Det foreslås å fjerne 
setningen fra forskriften ettersom det kan tolkes som en desavuering av det 
faglige nivået på ph.d.-graden. Ved å fjerne hele setningen innebærer det at 
det fortsatt ligger et handlingsrom for eventuelle unntak fra kravet om at alle 
kursene skal være på ph.d.-nivå uten at den eksplisitte angivelsen av dette 
handlingsrommet er skriftlig.  
 
I tillegg er det slik at selv om ph.d.-utdanningen er normert til tre år, er det 
programmer som har andre løsninger og kanskje en pliktdel inngår i 
opplæringen. Derfor er det uheldig å forskriftsfeste at det skal sikres to og et 
halvt år til forskningsdelen. Det foreslås å endre dette til at man skal sikre 
«nok tid» til forskningsdelen. Allikevel vil det imidlertid ligge som en føring av 
med «nok tid» bør det i et treårig løp sikres to og halvt år til forskningsdelen.  



§ 3-5 Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon 
 
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-
utdanningen, har rett til å følge undervisning og avlegge 
eksamener i permisjonstiden. 

 

§ 3-6 Residensplikt 
 
(1) Ph.d.-utdanningen er en organisert forskerutdanning, og 
ph.d.-kandidaten skal normalt tilbringe minimum ett år ved 
institusjonen.  
(2) Residensplikten kan fordeles over to perioder, og kan 
reduseres dersom det dokumenteres at ph.d.-kandidaten 
deltar i et aktivt forskningsmiljø, og at de faglige krav til 
veiledning blir ivaretatt.  

 

§ 3-7 Rapportering 
 
(1) Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for årlig 
rapportering om ph.d.-kandidatens arbeid og progresjon.  
(2) Manglende eller mangelfull rapportering fra ph.d.-
kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-
utdanningen før avtaleperiodens slutt.  
(3) Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten, 
kan bli fratatt veilederansvaret 

 

§ 3-8 Midtveisevaluering 
 
(1) En midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet skal finne sted, 
normalt i tredje eller fjerde semester. Ph.d.-kandidaten skal 
presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to 
personer som er oppnevnt av programutvalget. 
Evalueringsgruppen skal vurdere ph.d.-arbeidets faglige status 
og fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både ph.d.-
kandidaten, veilederen og programutvalget.  
 

 



(2) Midtveisevalueringen, i likhet med den årlige 
rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe ph.d.-
kandidaten med å identifisere forhold som medfører risiko for 
at prosjektet stanser opp eller blir forsinket, samt gi innspill 
som kan øke kvaliteten i arbeidet. Programutvalget, veiledere 
og ph.d.-kandidat plikter å aktivt følge opp forhold som kan 
medføre forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-
utdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan bli 
gjennomført innenfor normert tidsramme.  
 
(3) Dersom midtveisevalueringen avdekker vesentlige 
svakheter ved forskningsarbeidet, skal det iverksettes tiltak for 
å korrigere situasjonen.  

§ 3-9 Krav til ph.d.-avhandlingen 
 
(1) Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid 
eller forsknings- og utviklingsarbeid som oppfyller 
internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig 
nivå og metode innen fagområdet.  
(2) Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og 
ligge på et slikt nivå at den skal kunne publiseres eller 
offentliggjøres i egnet format som en del av fagets 
internasjonale, vitenskapelige litteratur.  
(3) Ph.d.-kandidaten plikter å lagre forskningsdata i henhold til 
institusjonens retningslinjer for dette.  
(4) Avhandlingen kan bestå av en sammenstilling av flere 
vitenskapelige arbeider (artikler) eller en monografi. Dersom 
avhandlingen består av flere arbeider, skal det redegjøres for 
sammenhengen mellom dem og gis en gjennomgang av 
litteraturen på fagområdet.  
(5) Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt 
produkt eller en systematisert materialsamling eller ha en 
annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, 

 



elektroniske fremstillingsformer) der dens teoretiske og 
metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike 
tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve 
produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal være en skriftlig 
redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og 
vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder 
og faglig nivå innen fagområdet.  
(6) Avhandlingen eller deler av den som er blitt til i samarbeid 
med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal følge de 
normer for medforfatterskap som er allment akseptert i 
fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom 
avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal ph.d.-
kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten 
av artiklene.  
(7) I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere 
forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidatens 
innsats og fordelingen av rettigheter mellom forfattere avtales 
på forhånd.  
(8) Ph.d.-avhandlingen skal normalt leveres på det språket 
hvor forskningsfronten ligger. Det vil i hovedsak være engelsk 
eller norsk. Dersom det av faglige grunner er behov for å 
benytte annet språk, skal det være søkt om dette ved opptak.  

§ 3-10 Arbeider som ikke godtas 
 
(1) Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som 
grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke 
antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en 
mindre del av en avhandling som består av flere 
sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra 
tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid 
med ph.d.-prosjektet.  
(2) Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som 
del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn 

 



fem år fra publiseringsdato. Programutvalget kan dispensere 
fra dette kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det.  

§ 3-11 Rettigheter til bruk av resultater og meldeplikt 
 
(1) Ph.d.-kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, 
utnyttelse av patenterbare forbindelser, opphavsrettigheter 
med mer er regulert av institusjonens retningslinjer, samt av 
de regler som er fastsatt i lov om retten til oppfinnelser som er 
gjort av arbeidstakere.  
(2) For de deler av ph.d.-kandidatens avhandling som 
kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre verk som er 
resultatet av arbeidet med avhandlingen som ph.d.-
kandidaten alene har opphavsrett til, har institusjonen en ikke-
eksklusiv rett til bruk i undervisnings- og forskningsformål. 
Ph.d.-kandidaten skal navngis slik lovgivning og god skikk 
tilsier.  
(3) Regulering av rettigheter mellom samarbeidende 
institusjoner skal fastsettes i avtale mellom partene.  
(4) Ph.d.-kandidaten har meldeplikt om arbeidsresultater som 
har potensial for næringsmessig utnyttelse.  
(5) Institusjonens retningslinjer skal danne utgangspunktet for 
hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater med tilsetting ved 
institusjonen har for arbeidsresultater der hvor dette har et 
potensial for næringsmessig utnyttelse.  
(6) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal 
meldeplikten fastsettes i egen avtale mellom institusjonen, 
ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.  
(7) For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver skal omfanget av 
meldeplikten fastsettes i ph.d.-avtalen.  

 



§ 4-1 Grunnlag for bedømmelse 
 
Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av følgende obligatoriske og 
godkjente elementer: 

a. vitenskapelig avhandling  
b. gjennomført opplæringsdel  
c. doktorgradsprøve, bestående av prøveforelesning 

over oppgitt emne og offentlig forsvar av 
avhandlingen.  

 

§ 4-2 Perioden fra innlevering til disputas 
 
(1) Institusjonen skal legge til rette for at perioden fra 
innlevering til disputas er kortest mulig. Det skal normalt ikke 
gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.  
(2) Det er hovedveileders ansvar å gjøre dekan ved 
vertsfakultetet og programutvalget oppmerksom på tidspunkt 
for innlevering, slik at nødvendige forberedelser kan starte.  

 

§ 4-3 Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen 
 

(1) Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres 
når opplæringsdelen er godkjent.  
(2) Som vedlegg til søknaden skal følge: 
a. avhandlingen i godkjent format og i henhold til 

institusjonens bestemmelser i den form og det antall 
eksemplarer institusjonen har bestemt 

b. dokumentasjon av nødvendige tillatelser 
c. dokumentasjon på fullført og godkjent opplæringsdel 
d. medforfattererklæringer der hvor dette er påkrevd 
e. erklæring om hvorvidt ph.d.-arbeidet leveres inn til 

bedømmelse for første eller andre gang 
f. erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert til 

bedømmelse ved annen institusjon 

Kommentarer:  
 
Bestemmelsen regulerer innholdet i kandidatens søknad om å få 
avhandlingen bedømt.   
 
I bestemmelsens 3. ledd fremgår det at programutvalget etter råd fra veileder 
kan avvise en søknad om å få avhandlingen bedømt. Det følger også av 
bestemmelsen i § 4-4 at programutvalget behandler søknad om å få 
avhandlingen bedømt og kan avvise søknader som ikke fyller kravene i § 4-3. 
Spørsmålet blir derfor om vilkåret i § 4-3 (3) om at avvisningen kan avvises 
etter råd fra veileder får noen selvstendig betydning ved siden av den mer 
omfattende hjemmelen § 4-4?  
 
Denne spesifiseringen finner vi ikke igjen i UHRs veileder og heller ikke i andre 
institusjoners ph.d.-forskrifter. Det er utvilsomt slik at den hjemmelen 



g. erklæring med beskrivelse av eget bidrag i 
avhandlingen 

h. erklæring om utført plagiatkontroll 
i. erklæring om at avhandlingen blir lagt ut på 

institusjonens elektroniske vitenarkiv. 
  
(3) Programutvalget kan etter råd fra veileder   avvise 
søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er 
åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok 
vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. 
(4) Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre 
uker før disputas.  

programutvalget er gitt i § 4-4 dekker mer enn bestemmelsen i § 4-3. Det 
foreslås derfor å fjerne vilkåret «etter råd fra veileder» i § 4-3 (3). 
  
I tillegg foreslås det å flytte bestemmelsen i § 4-3 (4) ledd vedrørende 
offentliggjøring av avhandlingen til § 4-13 som omhandler nettopp dette. Det 
har vært ønske om å redusere tiden fra offentliggjøring av avhandlingen fra 
tre til to uker. Dette behandles under § 4-13. 

§ 4-4 Behandling av søknaden 
 
Programutvalget behandler søknad om å få avhandlingen 
bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 4-3 skal avvises. 
 
Programutvalget kan etter råd fra veileder  avvise søknad om 
å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at 
avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil 
bli underkjent av en komité. 

Kommentarer: 
 
Se kommentarer til § 4-3.  

§ 4-5 Oppnevning av bedømmelseskomité 
 
(1) Når programutvalget har godkjent søknad om å få 
avhandlingen bedømt, oppnevnes det en sakkyndig komité på 
minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen og 
disputasen. Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for 
komiteens medlemmer. Komiteens sammensetning bør 
normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt.  
(2) Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:  

a. begge kjønn er representert  
b. minst to av medlemmene er uten tilknytning til 

institusjonen  

Kommentarer:  
 
Kravet om et av medlemmene skal være fra en anerkjent utenlandsk 
institusjon er vanskelig å gjennomføre i praksis. Hva er anerkjent?  
 
Begrunnelsen for kravet synes å knyttes til nasjonalitetskravet mer enn kravet 
om at institusjonen skal være anerkjent. Dette foreslås derfor strøket. 
 
Mer om kravene til bedømmelseskomiteens medlemmer kan utdypes i 
forskriftens merknader.  



c. minst ett av medlemmene bør komme fra en 
anerkjent, utenlandsk institusjon  

d. minst ett av medlemmene er fast ansatt ved 
institusjonen  

e. alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende 
kompetanse  

f. flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne 
medlemmer.  

(3) Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.  
(4) Komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan 
den samlet dekker avhandlingens fagområde. 
Programutvalget utpeker en leder blant komiteens 
medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. Den av 
komiteens medlemmer som er fast ansatt ved institusjonen, er 
komiteens administrator.  
(5) Oppnevnte veiledere, medforskere og andre som har 
bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av 
bedømmelseskomiteen eller administrere den.  
(6) Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget til 
sammensetning av komité og har anledning til å gi skriftlige 
merknader til sammensetningen, senest innen én uke etter at 
forslaget er gjort kjent for kandidaten.  

§4-6 Innhenting av supplerende opplysninger 
 
(1) Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-
kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende 
tilleggsinformasjon.  
(2) Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for 
veiledningen og arbeidet med ph.d.-avhandlingen.  

 

§ 4-7 Omarbeiding av innlevert avhandling 

(1) Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte 
ph.d.-avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, anbefale at 
programutvalget gir tillatelse til mindre omarbeiding før 

Kommentarer:  
 



endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en skriftlig 
oversikt over hva kandidaten må kan omarbeide. 

(2) Tillater programutvalget en mindre omarbeiding av ph.d.-
avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som 
normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også 
fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige 
innstilling. Vedtak om fristfastsettelse kan ikke påklages. 

(3) Dersom komiteen finner at omfattende endringer 
vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er 
nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, 
skal ph.d.-avhandlingen ikke godkjennes. 

Bestemmelsen omhandler de tilfeller der bedømmelseskomiteen anbefaler 
mindre omarbeiding av avhandlingen.  I første ledd siste setning at komiteen i 
slike tilfeller skal gi en skriftlig oversikt over hva kandidaten kan omarbeide.  
 
I slike tilfeller er det imidlertid ikke slik at kandidaten kan velge å omarbeide 
oppgaven eller ei, det oppfattes som en plikt. I de veiledende retningslinjene 
fra UHR fremgår det at dette er noe kandidaten må gjøre. Denne forståelsen 
går også igjen i andre institusjoners forskrifter. HSNs bestemmelse bør derfor 
være i samsvar med sektoren for øvrig på dette punktet.  
 

§ 4-8 
  

Bedømmelseskomiteens innstilling 

 
 (1) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt ph.d.-
avhandlingen skal godkjennes for disputas. Innstilling og 
eventuelle dissenser skal begrunnes.  
(2) Programutvalget kan fastsette frist for 
bedømmelseskomiteens innstilling. Bedømmelseskomiteens 
innstilling skal uansett foreligge senest innen tre måneder 
etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen 
omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato 
ph.d.-avhandlingen leveres på nytt.  
(3) Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes 
programutvalget som forelegger denne for ph.d.-kandidaten. 
Ph.d.-kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å fremme 
skriftlige merknader til innstillingen. Hvis ph.d.-kandidaten 
ikke ønsker å inngi merknader, skal programutvalget snarest 
underrettes skriftlig om dette. 

Kommentarer: 

  
Denne bestemmelsen regulerer når og hvordan bedømmelseskomiteens 
innstilling skal avgis. Erfaring viser at bedømmelseskomiteen bruker lang tid 
på å avgi innstilling. Det følger av bestemmelsen at komiteen har tre måneder 
på seg fra de mottar avhandlingen. Det foreslås at programkomiteen, som har 
innstilt avhandlingen til bedømmelse og derfor kjenner innholdet, skal gis 
myndighet til å sette kortere frist der de mener det er forsvarlig.  
 
Maksimaltiden på 3 måneder foreslås uendret.  

 

§ 4-9 Tilbaketrekking og retting av formelle feil i ph.d.-
avhandlingen 
 

 



(1) Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er 
endelig avgjort om det kan godkjennes for disputas.  
(2) Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til 
å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges 
en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. 
Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire 
uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. Slik 
søknad kan bare leveres èn gang.  

§ 4-10 Institusjonens behandling av bedømmelseskomiteens 
innstilling 
 
(1) Programutvalget fatter, på grunnlag av 
bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d-
avhandlingen skal godkjennes for disputas.  
(2) Dersom programutvalget finner at det foreligger 
begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige innstilling 
skal legges til grunn, skal programutvalget selv søke nærmere 
avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye 
sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. 
Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal 
forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme 
med merknader.  
(3) Dersom komiteen avgir delt innstilling og programutvalget 
finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, 
fatter programutvalget vedtak i samsvar med flertallets 
innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og 
programutvalget vurderer å legge mindretallets uttalelser til 
grunn for sitt vedtak, kan programutvalget søke nærmere 
avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye 
sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. 
Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal 
forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme 
med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg 

 



til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, 
skal denne innstillingen følges. Ph.d.-kandidaten skal 
underrettes om uttalelser fra nye sakkyndige.  

§ 4-11 Ny innlevering 
 
(1) En ph.d.-avhandling som ikke er godkjent for disputas 
(underkjent), kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks 
måneder etter at institusjonen har fattet sitt vedtak. Rektor 
Programutvalget oppnevner i dette tilfellet en ny 
bedømmelseskomite, etter innstilling fra programutvalget. 
Minst ett av medlemmene fra den opprinnelige komiteen bør 
gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.  

Kommentarer:  
 
Bestemmelsen regulerer de tilfellene der avhandlingen ikke er godkjent for 
disputas i første runde og derfor skal bedømmes i omarbeidet versjon. 
Spørsmålet er i denne sammenheng hvem som skal foreta denne 
bedømmelsen? I de veiledende retningslinjene fra UHR er det ikke regulert. 
Det er det også svært få av de andre institusjonene som har gjort i sine 
forskrifter. Spørsmålet er om avhandlingen i andre runde skal bedømmes av 
den samme bedømmelseskomiteen som underkjente avhandlingen i første 
runde, om det skal være en helt ny komite eller noen nye og noen fra den 
gamle komiteen.  
 
Hensynet til kontinuitet i bedømmelsen tilsier at det bør være medlemmer fra 
den opprinnelige komiteen med i annen gangs bedømmelse. Noen fagfelt kan 
også være så smale at det vil være vanskelig å finne andre medlemmer til 
bedømmelseskomiteen. Det trekker også i retning av at tidligere medlemmer 
bør delta i annen gangs bedømmelse. Imidlertid er systemet for alle andre 
eksamensformer i sektoren jfr. UH-loven § 5-3 (4) at man ved klage på 
karakter har krav på helt ny sensur og sensorene skal ikke få vite den 
opprinnelige karakteren (blindsensur). Noen av de samme hensynene som 
begrunner blindsensur vil også gjelde for sensur av avhandlingen.  
 
Derimot er ikke ny innlevering det samme som en klagebehandling ettersom 
kandidaten har omarbeidet avhandlingen. I forskriften til NMBU er det 
foreslått en løsning rektor oppretter en ny bedømmelseskomite i disse 
tilfellene, og der minst ett av medlemmene fra den opprinnelige komiteen 
gjenoppnevnes. Denne løsningen vil ivareta alle de ovenfor nevnte hensynene 
og foreslås som en praktisk løsning også for HSN. Imidlertid foreslås det at 



programutvalget gis myndighet til å oppnevne en komité etter disse 
prinsippene, ikke rektor.  

§ 4-12 Krav til den trykte ph.d-avhandlingen 
 
(1) Når avhandlingen er godkjent for disputas, skal ph.d.-
kandidaten levere avhandlingen til institusjonen i godkjent 
format og henhold til institusjonens bestemmelser.  
 
(2) Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av 
avhandlingen på norsk eller engelsk. Dersom avhandlingen 
verken er skrevet på norsk eller engelsk, skal det i tillegg 
leveres et sammendrag på avhandlingens språk.  

 

§ 4-13 Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

(1) Ph.d.-avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest 
tre to uker før dato for disputas. Ph.d.-avhandlingen gjøres 
tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, 
eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens 
foreløpige kommentarer. Ph.d.-avhandlingen er offentliggjort 
når et av følgende forhold inntrer:  

- avhandlingen er tilgjengeliggjort digitalt 

- avhandlingen er  tilgjengeliggjort i papirkopi 

 

(2) Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av 
ph.d.-avhandlingen med unntak av en på forhånd avtalt 
utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan 
finne sted for at institusjonen og eventuelt ekstern part som 
helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta 
stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille 

Kommentarer:  
 
Bestemmelsen regulerer tid, sted og form for offentliggjøring av 
avhandlingen. Tidspunktet for offentliggjøring er foreslått flyttet inn i denne 
bestemmelsen fra forskriftens § 4-3 (4). Innholdsmessig foreslås tidspunktet 
endret fra tre uker før disputas til to uker før disputas. Begrunnelsen for dette 
er i første rekke det å ha lik praksis i sektoren. I UHRs veiledende 
retningslinjer er fristen satt til to uker, og det har også flere andre 
institusjoner satt (UiO, UiB, NMBU, UiT, HiOA).  
 
For HSN foreslås derfor denne fristen for endret.  
I tillegg foreslås det å endre ordlyden i (2) siste setning vedrørende unntatt 
offentlighet. Endringen er ment å bedre forståelsen av innholdet i 
bestemmelsen.  
 
Flere av høringsinstansene har trukket fram at det bør tydeliggjøres hva som 
menes med «offentliggjort». Det er et ønske om å i større grad knytte dette 
til digital publisering. Det foreslås derfor at tidspunktet knyttes til både digital 
offentliggjøring av avhandlingen i HSNs vitenarkiv og fremleggelse av 



krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen skal unntas 
offentlighet ikke skal kunne offentliggjøres. 

(3) Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge 
gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. 
Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en 
publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig 
bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 
publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre 
institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle 
tilfredsstiller kravet til medvirkning. 

(4) Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, 
gjøres offentlig tilgjengelig. 

papirkopi slik det gjøres mange steder i dag.  Offentliggjøringstidspunktet er 
det tidspunktet som inntrer først av disse to.  
 

§ 4-14 Prøveforelesning 
 
(1) Prøveforelesningen er en selvstendig del av 
doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. Hensikten 
er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper 
utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en 
forelesningssituasjon.  
(2) Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten 
ti arbeidsdager før forelesningen. Emnet for forelesningen gis 
av bedømmelseskomiteen og skal ikke stå i direkte forbindelse 
med temaet for avhandlingen.  
(3) Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket, med 
mindre programutvalget, etter forslag fra 
bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.  
(4) Prøveforelesningen skal vare 45 minutter.  
(5) Bedømmelseskomiteen godkjenner prøveforelesningen. 
Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen ikke 
godkjennes.  
(6) Prøveforelesningen skal være godkjent før disputas kan 
avholdes.  

 



§ 4-15 Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen) 
 
(1) Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at 
prøveforelesningen er godkjent, og  innen to måneder etter at 
avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Tid og sted for 
det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti arbeidsdager 
før det avholdes. Den komiteen som opprinnelig har bedømt 
avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. 
 
(2) Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med 
mindre programutvalget, etter forslag fra 
bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk. 
 
(3) Det skal normalt være to opponenter som utpekes av 
programutvalget. De to opponentene skal være eksterne 
medlemmer av bedømmelseskomiteen. 
 
(4) Disputasen ledes av dekanen ved vertsfakultetet eller den 
dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør rede for 
innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for 
prøveforelesningen. Ph.d.-kandidaten skal deretter normalt gis 
20 - 30 til 45 minutter til å presentere ph.d.-avhandlingen. 
(5) Opponentene bestemmer selv fordeling av oppgaver seg 
imellom. Etter at begge opponenter har avsluttet sin 
opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å 
kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter 
opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen. 
 
(6) Bedømmelseskomiteen oppgir tema for prøveforelesning 
og forestår selv bedømmingen.  Dersom prøveforelesning og 
disputas bedømmes separat, kan programutvalget i samråd 
med bedømmelseskomiteen oppnevne en komite for å 
bedømme prøveforelesningen. Minst ett av 

Kommentarer:  
 
Fra høringen er det gitt tilbakemelding fra flere om at 30 – 45 minutter til 
presentasjon av ph.h.-avhandlingen er alt for mye og at det heller bør ligge på 
20 – 25 minutter. Her vil det trolig være ulike faglige tradisjoner og anslaget 
er normgivende, ikke bindende. Anslaget forslås allikevel endret til 20 – 30 
minutter. 



bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i 
forelesningskomiteen. 
 
(7) Etter prøveforelesningen og disputasen sender 
bedømmelseskomiteen innstilling til programutvalget der den 
gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av 
avhandlingen. Innstillingen skal inneholde: 
a. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingen 
b. komiteens vurdering av prøveforelesningen 
c. komiteens vurdering av det offentlige forsvaret av ph.d.-
avhandlingen 
d. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingens nivå i 
internasjonal sammenheng . 
 
(8) Innstillingen skal konkludere med om disputasen er 
godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal begrunnes 
dersom disputasen anbefales ikke godkjent. 

§ 4-16 Godkjenning av prøveforelesning og disputas 
 
(1) Programutvalget fatter vedtak om godkjenning av 
doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens 
innstilling.  
(2) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner 
prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny 
prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn 
seks måneder etter første forsøk.  
(3) Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. 
Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité 
som den opprinnelige.  
(4) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner 
disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på 
nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks 

 



måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité 
som den opprinnelige.  

§ 4-17 Tildeling av grad, og vitnemål og diplom 

(1) På grunnlag av programutvalgets godkjenning av 
opplæringsdelen, ph.d.-avhandlingen, prøveforelesningen og 
disputasen, tildeler rektor ph.d.-kandidaten graden 
philosophiae doctor. 

(2) Vitnemål utstedes av institusjonen. Vitnemålet skal 
inneholde opplysninger om tittelen på graden, tema for 
prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, 
veiledere og bedømmelseskomiteens medlemmer. 

(3) Det utstedes diplom for oppnådd ph.d.-grad. 

(4) Institusjonen skal utstede Diploma Supplement som 
vedlegg til vitnemålet. 

Kommentarer:  
 
Bestemmelsen regulerer utstedelse av formell dokumentasjon for bestått 
ph.d.-utdanning ved HSN. Det skal utstedes vitnemål, diplom og Diploma 
Supplement. Det er foreslått å slette kravet til å utstede separat diplom når 
det allerede utstedes vitnemål og Diploma Supplement.  
 
Kravet til utstedelse av eget diplom følger ikke av UHRs veiledende 
retningslinjer og det er heller ikke vanlig i sektoren å utstede et separat 
diplom. Det foreslås derfor å slette dette kravet. 
 
I høringen ble det mottatt et innspill om at det fortsatt bør utstedes et eget 
diplom for ph.d. i tillegg til vitnemål og Diploma supplement. Dette er lang 
tradisjon i akademia og gir en symbolsk understrekning av at en ph.d.-grad 
henger høyt i vår sektor.  
 
Til det kommenteres det at det ikke er noe i veien for at hvert enkelt program 
kan velge å utstede eget diplom, men det forskriftsfestes ikke lengre som et 
krav på institusjonsnivå.  

§ 5-1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
 
(1) Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere 
norske eller utenlandske institusjoner om samarbeid i form av 
avtale om fellesgrader eller cotutelle-avtaler. Dersom slik 
avtale medfører at én eller flere bestemmelser i denne forskrift 
må fravikes, skal avtale fremlegges rektor for endelig 
godkjenning. Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom 
det fra før er et etablert, stabilt faglig samarbeid mellom 

 



institusjonen og minst én av de andre konsortiedeltakere, og 
må akkrediteres av NOKUT.  
(2) Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere 
institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for opptak, 
veiledning, gradstildeling og annet. Samarbeidet organiseres 
normalt i et konsortium og reguleres i avtale mellom 
konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles 
vitnemål i form av:  

a. et vitnemålsdokument utstedt av alle 
konsortiemedlemmene  

b. et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne  
c. en kombinasjon av a) og b).  

(3) Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-
kandidater og samarbeid om utdanning av ph.d-kandidater. 
Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og skal 
bygges på et stabilt, faglig institusjonelt samarbeid.  
(4) Krav om offentlig disputas med en habil 
bedømmelseskomité kan ikke fravikes.  

§ 6-1 Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av 
studierett, klage over avslag på søknad om godkjenning av 
elementer i opplæringsdelen 
 
(1) Avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett 
og klage på søknad om godkjenning av elementer i 
opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i lov om 
universiteter og høyskoler.  
 
(2) Begrunnet klage på vedtak fremsettes skriftlig til 
programutvalget. Programutvalgets innstilling skal følge 
klagen som saksfremlegg for klagenemnda.  

 



§ 6-2 Klage over eksamen i opplæringsdelen 
 
(1) Eksamener som er avlagt i opplæringsdelen, kan påklages 
etter lov om universiteter og høyskoler § 5-2 og § 5-3.  
 
(2) Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger 
bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler.  

 

§ 6-3 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent 
ph.d.-avhandling, prøveforelesning eller disputas 
(1) Avslag på søknad om å få ph.d.-avhandlingen bedømt og 
vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller 
disputas kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 
  
(2) Klage på vedtak fremsettes skriftlig til institusjonen. 
Klagenemnda skal prøve alle sider ved saken. Dersom 
klagenemnda finner det nødvendig for sakens opplysning, skal 
det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en 
vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene 
denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende 
sakkyndig vurdering. 

 

§ 6-4 Utfyllende bestemmelser 
 
Rektor kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften. 

 

§6-5 Overgangsbestemmelser 
 
Den som er innvilget opptak etter Høgskolen i Buskerud og 
Vestfolds tidligere forskrift 9. mai 2014 nr. 868, eller 
Høgskolen i Telemarks tidligere forskrift 11. juni 2015 nr. 1075, 
beholder de rettighetene som følger av disse, der hvor de 
tidligere forskriftene er til gunst for ph.d.-kandidaten. 

 



§ 6-6 Ikrafttredelse 
 
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.  
 
(2) Samtidig oppheves forskrift 9. mai 2014 nr. 868 for graden 
philosophiae doktor (ph.d.) ved Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold og forskrift 11. juni 2015 nr. 1075 om graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Telemark 

 

 



Vedlegg 2  

Høringsnotat til Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge  

Forskriften er under revisjon sammen med forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge. Bakgrunnen for revisjonen er endringer i forskningsetikkloven, forskrift om tilsyn med 

utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og forskrift om kvalitet i høyere 

utdanning.  

Eksisterende forskrift er basert på veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (ph.d.) fra 

Universitets- og høgskolerådet (UHR). De veiledende retningslinjene er mye brukt i sektoren, men 

med lokale tilpasninger for de fleste tilfeller. I arbeidet med revisjonen har arbeidsgruppen sett mye 

til andre institusjoners forskrifter. Det har vært uttrykt ønsker fra referansegruppen i 

forskriftsarbeidet om å beholde likest mulig struktur og innhold med andre institusjoners forskrifter 

for å nettopp kunne sammenlikne bestemmelser og praksis.    

Forslagene til endring av forskriften er i hovedsak knyttet til presiseringer av eksisterende 

bestemmelser, sletting av noe tekst som enten er overflødig eller dobbeltregulert og et par 

materielle endringer knyttet til myndighetsfordeling og endringer som følge av ny lov om 

forskningsetikk.  

Det er også kommet forslag til endringer som ikke er tatt til følge. De mest sentrale forslagene er 

allikevel kommentert i høringsnotatet. 

 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser 

Bakgrunn 

I ph.d-forskriftens § 1-1 nedfelles forskriftens virkeområde og henvisning til øvrig regelverk. 

Henvisningen til øvrig regelverk i § 1-1 (2) foreslås slettet.  

Henvisningen til øvrig regelverk er tatt med UHRs veiledende retningslinjer og har ligget inne i HSNs 

eksisterende forskrift. Henvisningen er satt inn for å synliggjøre at det er flere regelsett som har 

betydning for ph.d.-gradene.  

Vurdering og forslag 

§ 1-1 (2) er kun ment til informasjon. Det øvrige regelverket gjelder like fullt om det er henvist til i 

denne bestemmelsen eller ikke. Det er få andre institusjoner som har denne henvisningen med i sine 

forskrifter. Eventuelle endringer av navn og struktur i øvrig regelverk kan innebære at denne 

forskriften også må endres for å være presis og oppdatert. I tillegg fører det til at forskriften blir 

lengre. Hensynet til informasjonsverdien av denne bestemmelsen må veies opp mot ulempene ved å 

la den bli stående. Prosjektgruppen foreslår å fjerne dette leddet og heller legge informasjonen inn i 

merknadene til forskriften.  

Nytt forslag 

§ 1-1.Virkeområde og øvrig regelverk 

(1) Forskriften gjelder alle doktorgradsutdanninger ved institusjonen. Forskriften omhandler mål, 

ansvarsforhold, opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder avtaler om 

fellesgrader og cotutelle.  



(2) For andre bestemmelser  som regulerer forhold knyttet til ph.d.-graden, vises det til lov om 

universiteter og høyskoler, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, forskrift om 

grader og beskyttede titler og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning, forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 

(studietilsynsforskriften) og forskrift som ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 

vitenskapelig assistent og spesialistkandidat og forskrift om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

Kapittel 2 Opptak 

 

Bakgrunn 

Opptaket skjer på litt ulike måter på nesten alle ph.d-programmene ved HSN. De fleste ph.d-

kandidater ved HSN er også ansatte (stipendiater). Det betyr at opptak for mange er en to-

trinnsprosess med tilsetting og opptak Det er kommet innspill på at disse to prosessene bør 

harmoniseres bedre. Ulikhetene i faglig tradisjoner for opptak innebærer at dette er vanskelig å 

forskriftsfeste dette, men forskriften legger opp til at det skal være mulig å i større grad samkjøre 

disse to prosessene der det er ønskelig.  Det har kommet forslag om bedre strukturering av enkelte 

bestemmelser om opptak og presisering av kravene til opptak. Det foreslås at programutvalget tar 

den endelige avgjørelsen om tilsetting i stedet for dekan og at systemet knyttet til tvungen avslutning 

endres noe.  

Vurdering og forslag  

Det er i gjeldende forskrift krav om at søkeren skal ha en femårig mastergrad. I forskriften § 2-1 

første ledd henvises det til beskrivelsen i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk andre syklus. Spørsmålet 

er om denne henvisningen bør videreføres eller om det er tilstrekkelig å skrive «femårig 

mastergrad»?  

Karakterkravet er i dag satt til gjennomsnittskarakter «B» eller bedre, jf. § 2-1 annet ledd. Det har 

vært ønsket at unntaksmuligheten skal være tydeliggjort samt at presiseringen at det er vektet 

utregning av gjennomsnittskarakter bør inn.  

Det følger av dagens forskrift at søknad om opptak skal sendes innen tre måneder etter «oppstart av 

det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden», jf. tredje ledd.  Dette gir ingen klar 

angivelse av hvilket tidspunkt som er utgangspunktet for fristberegningen.  

 

§ 2- 1 Vilkår for opptak 

I avveiningen mellom et klart og tydelig språk og presisjon i angivelsen av utdanningskravet, foreslår 

vi i første ledd at det er tilstrekkelig å henvise til femårig høyere gradsutdannelse, altså mastergrad. 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vil uansett gjelde, og det er i tillegg lagt inn en åpning for å 

vurdere likeverdig utdanning i «særskilte tilfeller». Det bør være tilstrekkelig angivelse av det faglige 

nivået.  

Det fremgår av annet ledd at kravet «normalt» er B, og dermed at dette kan fravikes. Det er foreslått 

å presisere at gjennomsnittskarakteren skal regnes ut «vektet». Med vektet utregning av 

gjennomsnittskarakter menes at hver bokstavkarakter har sin egen tallverdi (A = 5 poeng, B=4, C=3, 

D=2, E=1) 

 



Hver karakter ganges med antall studiepoeng. Den totale summen av studiepoeng * karakterpoeng 

deles deretter på antall studiepoeng totalt. Vektet gjennomsnittskarakter er altså noe annet enn ren 

gjennomsnittskarakter og denne presiseringen kan være nyttig for søkere. Det er uklart om dette 

innebærer en endring fra dagens praksis eller om det bare er en forskriftsfesting av prinsippet.  

Selve utregningsmodellen foreslås ikke tatt inn i forskriften, men den kan legges inn i merknadene.  

Angivelsen av tidspunktet «oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden», 

jf. tredje ledd, er ikke enhetlig og bør endres. Det foreslås en enhetlig bruk av terminologi i 

forskriften. Oppstart er definert som dato for tiltredelse i stillingen som stipendiat eller startdato for 

finansiering for kandidater som ikke er tilsatt ved HSN. Det foreslås at fristen for å søke opptak 

beregnes ut fra oppstartstidspunktet.  

 

Nytt forslag  

§ 2-1 Vilkår for opptak 

(1) For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig høyere gradsutdannelse 

(mastergrad), jf. beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverks andre syklus. Institusjonen kan 

etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. 

(2) Det stilles normalt krav til at søker må ha vektet gjennomsnittskarakteren B eller bedre. 

(3) Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre måneder etter oppstart av det 

forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett års 

fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunktet, kan søkeren avvises. 

 

Ny § 2-2 Søknaden 

Kravene til innhold i søknaden om opptak er nærmere beskrevet i § 2-2. Det er faglige forskjeller 

mellom HSNs eksisterende doktorgrader knyttet til hvordan og når dette gjøres og hva som kreves. 

Det er også regulert litt ulikt på andre institusjoner. I UHRs veileder er punktene angitt som 

normgivende retningslinjer «bør»-bestemmelser. Det innebærer at HSN har et visst handlingsrom i 

denne bestemmelsen.  

 

Det foreslås en rydding og restrukturering av eksisterende § 2-2. Beskrivelsen av forskningsprosjektet 

samles i et punkt og øvrige punkt gis bokstavanvisning eller enn strekpunkt. I tillegg forslås punktet 

om strategisk forankring fjernet fra opptakssøknaden. For stipendiatstillinger vil forankring i 

strategiske dokumenter legges til grunn allerede ved fordeling av stillingshjemler, slik at dette gjøres 

to ganger. Det samme vil mange tilfeller også gjelde for veiledere, medveiledere og fagmiljø rundt 

stipendiaten, som dermed også foreslås slettet. Ettersom praksis er ulik på programmene her, ber vi 

om særlig tilbakemelding på dette. For kandidater som ikke er ansatt ved HSN vil ikke denne 

vurderingen tas i forbindelse med fordeling av stillingshjemler. Vurderingen av veiledere, fagmiljø og 

strategisk kompetanse vil fortsatt måtte legges til grunn ved opptaksavgjørelsen og dette forslås 

presisert i merknadene til forskriften.    

 

Tredje, fjerde og femte ledd regulerer andre forhold enn kravene til innhold i søknaden. Dette gjelder 

kravene om utarbeidelse av endelig prosjektbeskrivelse, godkjenning av opplæringsdelen og 

endringer i veiledergruppen. Det foreslås derfor at tredje ledd blir ny § 2-5 (se omtalt lengre ned). 

Fjerde ledd flyttes til § 2-4 Vedtak om opptak og blir nytt tredje ledd der. Nåværende femte ledd i § 

2-2 om endringer i veiledergruppen flyttes til § 3-2 sjette ledd om oppnevning av veiledere.  



Nytt forslag 

§ 2-2 Søknaden 

(1) Søknad om opptak sendes institusjonen på fastsatt søknadsskjema. 

(2) Søknaden skal inneholde:  

a. dokumentasjon for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket 

b. foreløpig beskrivelse av forskningsprosjektet, som omfatter faglig redegjørelse for 

forskningsprosjektet, fremdriftsplan og foreløpig publiseringsplan: 

- faglig redegjørelse for forskningsprosjektet 

- fremdriftsplan 

- foreløpig publiseringsplan 

c.  plan for opplæringsdelen 

d.  finansieringsplan 

e.  dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser 

f.  planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, institusjoner 

g.  opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter 

h.  forslag til minst én medveileder i tillegg til hovedveileder, samt beskrivelse av et aktivt 

forskningsmiljø  

i.  redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser, og 

hvordan disse skal avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av 

tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, 

pasienter, foreldre og så videre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved 

søknaden 

e. redegjørelse for hvorvidt forskningsprosjektet er forankret i institusjonens strategiske og 

faglige prioriteringer. 

Ph.d.-kandidaten må raskest mulig, og normalt senest  innen tre måneder etter opptak, utarbeide  

endelig prosjektbeskrivelse sammen med veiledere og eventuelle medforskere som skal inneholde: 

a. beskrivelse av forskningsprosjektet 

b. fremdriftsplan for gjennomføringen av forskningsprosjektet 

c. publiseringsplan 

d. planer for opphold ved andre institusjoner. 

(4) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det i løpet av studietiden  er behov for å 

gjøre vesentlige endringer i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes 

programutvalget for godkjenning. 

(5) Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av programutvalget. 

 

§ 2-3 Infrastruktur 

Det foreslås ingen endringer i denne bestemmelsen, og den beholder sin opprinnelige nummerering. 

§ 2-4 Vedtak om opptak 

I dag fattes vedtak om opptak av dekan etter innstilling fra programutvalget. Det har kommet innspill 

på at dette innebærer en forlengelse av opptaksprosessen som innebærer liten faglig realitet og at 

avgjørelsesmyndigheten heller bør legges til programutvalget.  

 

Det er programutvalget som skal sikre faglig relevans i prosjektet og som derfor vurderer det faglige 

innholdet i opptaket. Dekan kan utgjøre en ekstra sikkerhetsventil for de sakene der det er 

usikkerhet knyttet til opptaket eller der programutvalget har tatt foretatt en feilvurdering. Det antas 

imidlertid at det vil være så sjelden at det er tilfelle at det er viktigere å få til en praktisk og håndterlig 



regel for normaltilfellene. I UHRs veileder angis det ikke hvem som er opptaksmyndighet, ettersom 

det vil være ulikt fra institusjon til institusjon. Mange har lagt dette til fakultet (UiO, NMBU, HiOA) 

som også er eier av programmet. Det foreslås derfor at programutvalget skal ha tilsvarende 

myndighet ved HSN. 

 

Nytt forslag 

§ 2-4 Vedtak om opptak 

(1) Vedtak om opptak fattes av dekan ved vertsfakultetet etter innstilling fra programutvalget basert 

på en samlet vurdering av søknaden. 

(2) Vedtaket skal omfatte oppnevnelse av minst to veiledere, plassering av ansvaret for håndtering av 

andre behov som er skissert i søknaden, og avtaleperioden fastsettes med oppstartdato og sluttdato. 

Oppstartdato settes lik startdato for finansiering eller tiltredelse for ansatte stipendiater. Eventuell 

forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt sett i 

forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.  

(3) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det i løpet av studietiden er behov for å 

gjøre vesentlige endringer i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes programutvalget 

for godkjenning.  

(4) Opptak kan nektes dersom ett eller flere av vilkårene er oppfylt:  

a. avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen  

b. de immaterialrettslige avtaler som er inngått er til hinder for det som anses som normal 

gjennomføring  

c. finansiering ikke er sikret for hele perioden.  

(5) Det kan gis betinget opptak dersom enkelte vilkår for opptak på opptakstidspunktet ikke er 

oppfylt. Søker skal i slike tilfeller gis en tidsfrist som ikke er lenger enn tre måneder, for å oppfylle de 

manglende vilkår.  

(6) Opptak kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og 

immaterielle avtaler.  

(7) Det kan fastsettes overordnede kriterier for rangering av kvalifiserte søkere når antallet overstiger 

opptakskapasiteten.  

 

Ny § 2-5 Endelig prosjektbeskrivelse (i nåværende forskrift § 2-2 tredje ledd) 

Denne bestemmelsen foreslås tatt inn som en ny § 2-5. Innholdsmessig er den ganske lik 

reguleringen eksisterende § 2-2 (3), men ettersom det er variasjoner knyttet til tidspunktet for 

endelig prosjektbeskrivelse foreslås denne gjort avhengig av at det er behov for å utarbeide en slik i 

etterkant.  

 

Praksis rundt endelig prosjektbeskrivelse, jf. tredje ledd, er ulik på ulike programmer. Det foreslås for 

det første å flytte bestemmelsen fra nåværende plassering til en egen bestemmelse. I tillegg foreslås 

den som en behovsregulert bestemmelse som bare benyttes der det ikke allerede på 

opptakstidspunktet foreligger en endelig prosjektbeskrivelse.   

Nytt forslag 

§ 2-5 Endelig prosjektbeskrivelse 

Der det ikke allerede er utarbeidet en endelig prosjektbeskrivelse, må ph.d.-kandidaten raskest mulig, 

og normalt innen tre måneder etter opptak, utarbeide endelig prosjektbeskrivelse sammen med 



veiledere og eventuelle medforskere som skal inneholde:  

a. beskrivelse av forskningsprosjektet  

b. fremdriftsplan for gjennomføringen av forskningsprosjektet  

c. publiseringsplan  

d. planer for opphold ved andre institusjoner. 

 

Ny § 2-6 Ph.d.-avtalen (i nåværende forskrift § 2-5) 

I eksisterende bestemmelse om ph.d.-avtalen er det noen uklarheter knyttet til teksten som foreslås 

ryddet i.  

 

Ph.d.-avtalen er en formalisering av opptaket og må dermed knyttes til opptakstidspunktet og ikke 

oppstartstidspunktet. Andre ledd i bestemmelsen gjelder forholdet til eksterne 

finansieringsinstitusjoner og bruken av begrepet «ekstern part» brukes ellers sjelden i denne 

sammenhengen. Foreslås endret til «institusjon». For avtaler om tilknytning til utenlandske 

institusjoner foreslås det også en presisering og tydeliggjøring av innholdet.  

Nytt forslag 

§ 2-6. Ph.d.-avtalen 

(1) Opptak til institusjonens ph.d.-utdanning formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom 

ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i studiet 

og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø, og legge til rette for at ph.d.-

utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Institusjonens mal skal benyttes, og signeres 

senest tre uker etter opptakstart. 

(2) For ph.d.-kandidater med finansiering eller tilsetting ved en ekstern insitusjon part, skal det inngås 

egen avtale mellom kandidaten, utdanningsinstitusjonen og den eksterne insitusjonen part. 

(3) I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, som ved 

fellesgrader og cotutelle, må retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på 

fastsatt skjema. Denne aAvtalen om fellesgrader og cotutelle skal normalt foreligge samtidigmen 

med ph.d.-avtalen. 

(4) Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår vesentlige endringer i avtalt forhold, skal ny avtale 

utarbeides 

 

Ny § 2-7 Avtaleperiode (i nåværende forskrift § 2-6)  

Det foreslås en presisering av når avtaleperioden starter ved å bruke enhetlige tidsangivelser. 

Avtaleperioden regnes fra oppstart og seks år fremover i tid. Begrepet «opptaksperioden» er ikke 

definert og kan vise til både maksimal studietid og avtaleperioden. Ut fra sammenhengen er det mest 

sannsynlig at det tenkt avtaleperioden og derfor foreslås det begrepet brukt. Nummereringen 

forskyves også her i forhold til dagens nummerering. 

 

Nytt forslag 

§ 2-7 Avtaleperiode 

(1) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. Maksimal studietid er normalt seks år fra 

oppstarttidspunkt til innlevering av ph.d.-avhandlingen. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær, 

pliktarbeid og godkjent forlengelse inngår ikke i de seks årene. 

(2) Ved innvilget forlengelse kan programutvalget sette ytterligere betingelser. 



(3) Etter opptaksavtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-

avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til 

institusjonens infrastruktur. Ph.d-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til 

bedømmelse for ph.d.-graden. 

 

Ny § 2-8 Frivillig avslutning før avtalt tid (i nåværende forskrift § 2-7) 

I gjeldende § 2-7 om avslutning før avtalt tid reguleres både frivillig og tvungen avslutning. Dagens 

bestemmelse er omfattende og det foreslås derfor at det utarbeides to ulike bestemmelser om 

dette. I tillegg anbefales det en materiell endring til hvordan begge typer avslutning håndteres.  

Frivillig avslutning før avtalt tid innebærer at kandidaten slutter på programmet. Det står kandidaten 

fritt til å gjøre på linje med andre studier og/eller ansettelser. I dagens forskriftstekst legges det opp 

til at spørsmål knyttet til avviklingen skal avtales på avviklingstidspunktet. Det anbefales ikke, 

ettersom det kan være mange grunner til at en kandidat ønsker å si opp og samarbeidsklimaet på 

avslutningstidspunktet kan være anstrengt. Det foreslås å ta dette inn i ph.d.-avtalen i stedet, slik at 

føringene for avvikling er kjent allerede på opptakstidspunktet.  

Nytt forslag 

§ 2-8. Frivillig avslutning før avtalt tid 

(1) Det kan avtales at pPh.d.-utdanningen kan avsluttes før avtaleperiode utløpert tid. Ved slik 

avslutning av ph.d.-utdanningen skal ph.d.-avtalens bestemmelser om avvikling av det fastsettes 

skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til 

resultater med mer følges. skal ordnes. 

(2) Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet 

program, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet. 

 

Ny § 2-9 Tvungen avslutning 

Bestemmelsen om tvungen avslutning er komplisert og angir flere ulike innfallsvinkler, 

avgjørelsesmyndigheter og konsekvenser for kandidaten. Det skal utarbeides en utførlig beskrivelse 

av systemet i merknadene til forskriften. Ny lov om forskningsetikk og nytt institusjonelt system for 

håndtering av forskningsetiske spørsmål innebærer også at rutinene med hensyn til tvungen 

avslutning må endres. 

 

Kort fortalt er det to hovedgrunnlag for tvungen avslutning:  

1) Tvungen avslutning ved vitenskapelig uredelighet 

2) Tvungen avslutning på grunn av manglende oppfyllelse av doktorgradsavtalen 

I og med at den nye loven om forskningsetikk trådte i kraft 1. mai 2017 har HSN også fått et nytt 

system for å håndtere forskningsetiske problemstillinger, Redelighetsutvalget. Det må reflekteres i 

forskriften. I tillegg foreslås det at vedtaket om tvungen avslutning legges til programutvalget, slik at 

programutvalget både vedtar opptak og avslutning for kandidatene.  

Redelighetsutvalget blir ekspertorganet ved HSN vedrørende vurderinger om vitenskapelig 

uredelighet, denne vurderingen bør derfor forelegges Redelighetsutvalget for en uttalelse for endelig 

avgjørelse hos programutvalget.  

 

Nytt forslag 

§ 2-9 Tvungen avslutning 



Institusjonen Programutvalget kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid. Slik 

avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger: 

a. vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som kandidaten 

selv rår over 

b. gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side med hensyn til informasjons-, 

oppfølgings- eller rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av framdriftsrapport 

c. forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper begrunnet 

tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for 

tvungen avslutning må forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår over 

d. finansieringen som var grunnlag for opptaket opphører, for eksempel ved at kandidaten bli 

oppsagt fra sin stilling hos tredjepart/ekstern arbeidsgiver 

e. brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, herunder fusk som 

rammes av reglene i lov om universiteter og høyskoler, § 4-7 

f. opptreden fra en kandidat som bryter med den tillit som må foreligge mellom institusjonen og 

kandidat under gjennomføringen, herunder straffbare forhold. 

(4) Vedtak om tvungen avslutning etter lov om universiteter og høyskoler § 4-13 første ledd fattes av 

Programutvalget etter å ha innhentet uttalelse i saken fra Redelighetsutvalget forskningsutvalget. 

 

Kapittel 3 Gjennomføring 

Bakgrunn 

Kapittelet regulerer ph.d.-studiets løp etter opptak og før avslutning. Kapittelet bygger i stor grad på 

UHRs veiledende retningslinjer for dette løpet og dette gjøres i grove trekk på samme måte i hele 

sektoren.  

Vurdering 

Gjennomføringen av ph.d.-løpet er tilsynelatende godt harmonisert ved HSN, og få områder i dette 

kapittelet har vært problematisert av referansegruppen eller i øvrige innspill mottatt av 

arbeidsgruppen. Foreslåtte endringer i dette kapittelet er stort sett for å tydeliggjøre tekst som det 

tidligere har vært usikkerhet rundt fortolkningen av.  

Det foreslås bare endringer i § 3-2 og § 3-3 i dette kapittelet.  

 

§ 3-1 Veiledning 

Det foreslås ingen endringer i denne bestemmelsen, og den beholder sin opprinnelige nummerering. 

 

Ny § 3-2 Oppnevning av veiledere 

I eksisterende forskrift er det det i femte ledd regulert hvilke krav som stilles til veiledere. 

Hovedregelen er at veiledere skal ha doktorgrad. I tillegg åpnes det for at veiledere som har 

«tilsvarende kompetanse innen fagfeltet» også kan veilede. Hva som legges i det sistnevnte er 

uavklart. Bestemmelsen er hentet fra UHRs veiledende retningslinjer og gjentatt i mange av andre 

institusjoners forskrifter.  Kunnskapsdepartementet presiserte et brev i 2012 at dosenter ikke kan 

være veiledere på ph.d.-nivå, og nyansert dette igjen med følgende modifikasjon: «Enkelte dosenter 

kan ha dokumentert forskningskompetanse ut over det som kreves for å ansettes som dosent. Og 

kan veilede doktorgradsstudenter om de kan dokumenter forskningskompetanse på det nivå som 

kreves for dette». Studietilsynsforskriftens merknader knyttet til akkreditering av 



doktorgradsstudier1 sier følgende fagpersoner i fagmiljøet på doktorgradsnivå: «Ansatte med 

relevant kompetanse som ikke har doktorgrad, kan også bidra i doktorgradsstudiet, for eksempel i 

kurs og rådgivning i tema av praktisk eller teknisk art». Spørsmålet om dosenter kan veilede er ikke 

eksplisitt tatt stilling til.  

Kunnskapsdepartementet har imidlertid presisert at professorkompetente som ikke har doktorgrad 

kan veilede. De vil også ha «dokumentert forskningskompetanse».  

På tidspunktet for utsendelse av høringen er rettstilstanden uavklart og i påvente av en avklaring 

foreslås det en endring i samsvar med siste innspill fra Kunnskapsdepartementet, der dosenter ikke 

kan veilede mens professorer uten doktorgrad kan veilede.  

I tillegg tas det inn en ny setning i bestemmelsens sjette ledd om endringer av veiledergruppen som 

er flyttet fra punkt 2-2. 

Nytt forslag 

§ 3-2. Oppnevning av veiledere 

(1) Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. 

Hovedveileder skal normalt være oppnevnt på opptakstidspunktet, og skal normalt være ansatt ved 

institusjonen. 

(2) Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten.  

(3) Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning, og som deler det faglige ansvaret for kandidaten 

med hovedveileder. 

(4) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder for veilederne. 

(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive 

forskere. Med tilsvarende kompetanse menes professorkvalifisering. Minst én av de oppnevnte 

veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater. 

(6) Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av programutvalget. Ph.d.-kandidat og veileder kan 

be programutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny 

veileder er oppnevnt. Oppnevning av ny veileder skal skje innen rimelig tid. Programutvalget har også 

ansvaret for straks å utpeke ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon eller lignende. 

 

Ny § 3-3. Veiledningens innhold og omfang 

Bestemmelsen foreslås i all hovedsak beholdt som i dag, men med et tillegg for å presisere at både 

hovedveileder og kandidaten har et ansvar for at kandidaten har jevnlig kontakt med sine veiledere. I 

dagens forskrift er dette bare nevnt som en rettighet for kandidaten. Endringen er ment å 

tydeliggjøre dette ansvaret overfor partene.  

Nytt forslag  

§ 3-3. Veiledningens innhold og omfang 

(1) Hovedveileder og kandidaten selv har ansvar for at kandidaten har jevnlig kontakt med sine 

veiledere. Kandidaten skal ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt 

forskningsmiljø. Omfanget av veiledning og rollen og bidraget fra medforskere i forskningsmiljøet 

skal fremgå av rapporteringen. 

                                                           
1 Se merknad til studietilsynsforskriften § 3-3 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§6
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1967-02-10/§10


(2) Veilederne skal gi råd og følge opp kandidaten i alle faser av forskningsprosjektet og sikre god 

dialog med medforskere. Nærmere beskrivelse av veiledernes plikter er gitt i utfyllende 

bestemmelser. 

(3) Veiledere plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere 

denne i forhold til kandidatens fremdriftsplan. 

(4) Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av 

forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid. 

§§ 3-4 – 3-11   

Det foreslås ingen endringer i disse bestemmelsene, og de beholder sin opprinnelige nummerering. 

Kapittel 4 Fullføring 

Bakgrunn 

Fullføringen av ph.d.-graden er et kapittel med mange detaljerte bestemmelser om hva som skal 

gjennomføres og hvordan for å avslutte ph.d.-opplæringen og motta vitnemål. Også disse 

bestemmelsen ligger tett opp til UHRs veiledende retningslinjer for graden ph.d. 

Vurdering 

Den detaljerte reguleringen av prosedyrene i dette kapittelet fører trolig til færre spørsmål om 

tolkningen av bestemmelsene, for det har kommet få innspill til endringer eller klargjøringer av 

denne delen av forskriften.  

Den mest prinsipielle bestemmelsen som foreslås endret i dette kapittelet er knyttet til muligheten 

for ny levering av avhandlingen og spørsmålet om hvem som skal bedømme en ny innlevering. Det er 

ikke regulert i forskriften i dag og det er også lite regulert i sektoren for øvrig. Det foreslås en ordning 

for dette for HSN.  

Ellers består de foreslåtte endringene i dette kapitelet i hovedsak av språklige presiseringer og ønske 

om lik praksis i sektoren.  

 

§ 4-1 og § 4-2  

Det foreslås ingen endringer i disse bestemmelsene, og de beholder sin opprinnelige nummerering 

 

Ny § 4-3 Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen 

Bestemmelsen regulerer innholdet i kandidatens søknad om å få avhandlingen bedømt.   

Det er foreslått å ta bort listen over erklæringer som skal legges ved søknaden om bedømmelse og 

heller regulere at institusjonens søknadsskjema for bedømmelse skulle brukes, der disse 

erklæringene krysses av. Det gjør bestemmelsen mer oversiktlig og resultatet blir det samme som i 

dag. Som en innvending til dette må det nevnes at erklæringene vil få en annen rettslig status 

dersom de bare nevnes i vedleggene. Det taler mot å innføre den foreslåtte endringen. Skjema kan 

endres, og dermed vil pliktene som følger av skjemaet endres. Arbeidsgruppen anbefaler å ikke 

endre dagens tekst på dette punktet.  

I bestemmelsens 3. ledd fremgår det at programutvalget etter råd fra veileder kan avvise en søknad 

om å få avhandlingen bedømt. Det følger også av bestemmelsen i § 4-4 at programutvalget 

behandler søknad om å få avhandlingen bedømt og kan avvise søknader som ikke fyller kravene i § 4-



3. Spørsmålet blir derfor om vilkåret i § 4-3 (3) om at avvisningen kan avvises etter råd fra veileder får 

noen selvstendig betydning ved siden av den mer omfattende hjemmelen § 4-4?  

Denne spesifiseringen finner vi ikke igjen i UHRs veileder og heller ikke i andre institusjoners ph.d.-

forskrifter. Det er utvilsomt slik at den hjemmelen programutvalget er gitt i § 4-4 dekker mer enn 

bestemmelsen i § 4-3. Det foreslås derfor å fjerne vilkåret «etter råd fra veileder» i § 4-3 (3).  

I tillegg foreslås det å flytte bestemmelsen i § 4-3 (4) ledd vedrørende offentliggjøring av 

avhandlingen til § 4-13 som omhandler nettopp dette. Det har vært ønske om å redusere tiden fra 

offentliggjøring av avhandlingen fra tre til to uker. Dette behandles under § 4-13.  

Nytt forslag  

§ 4-3. Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen 

(1) Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.  

(2) Som vedlegg til søknaden skal følge: 

a. avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den form og 

det antall eksemplarer institusjonen har bestemt 

b. dokumentasjon av nødvendige tillatelser 

c. dokumentasjon på fullført og godkjent opplæringsdel 

d. medforfattererklæringer der hvor dette er påkrevd 

e. erklæring om hvorvidt ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang 

f. erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon 

g. erklæring med beskrivelse av eget bidrag i avhandlingen 

h. erklæring om utført plagiatkontroll 

i. erklæring om at avhandlingen blir lagt ut på institusjonens elektroniske vitenarkiv. 

 (3) Programutvalget kan etter råd fra veileder avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom 

det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en 

komité. 

(4) Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre uker før disputas.  

 

§§ 4-4 -  4-6  

Det foreslås ingen endringer i disse bestemmelsene, og de beholder sin opprinnelige nummerering 

Ny § 4-7 Omarbeiding av innlevert avhandling 

Bestemmelsen omhandler de tilfeller der bedømmelseskomiteen anbefaler mindre omarbeiding av 

avhandlingen. I første ledd siste setning at komiteen i slike tilfeller skal gi en skriftlig oversikt over hva 

kandidaten kan omarbeide.  

I slike tilfeller er det imidlertid ikke slik at kandidaten kan velge å omarbeide oppgaven eller ei, det 

oppfattes som en plikt. I de veiledende retningslinjene fra UHR fremgår det at dette er noe 

kandidaten må gjøre. Denne forståelsen går også igjen i andre institusjoners forskrifter. HSNs 

bestemmelse bør derfor være i samsvar med sektoren for øvrig på dette punktet.  

 

Nytt forslag  

§ 4-7. Omarbeiding av innlevert avhandling 

(1) Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte ph.d.-avhandlingen og eventuelt 

tilleggsmateriale, anbefale at programutvalget gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig 

innstilling foreligger. Komiteen skal gi en skriftlig oversikt over hva kandidaten må kan omarbeide. 



(2) Tillater programutvalget en mindre omarbeiding av ph.d.-avhandlingen, skal det gis en frist for slik 

omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også fastsettes en ny frist 

for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Vedtak om fristfastsettelse kan ikke påklages. 

(3) Dersom komiteen finner at omfattende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller 

metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal ph.d.-avhandlingen ikke 

godkjennes. 

Ny § 4-8 Bedømmelseskomiteens innstilling 

Denne bestemmelsen regulerer når og hvordan bedømmelseskomiteens innstilling skal avgis. 

Erfaring viser at bedømmelseskomiteen bruker lang tid på å avgi innstilling. Det følger av 

bestemmelsen at komiteen har tre måneder på seg fra de mottar avhandlingen. Det foreslås at 

programkomiteen, som har innstilt avhandlingen til bedømmelse og derfor kjenner innholdet, skal gis 

myndighet til å sette kortere frist der de mener det er forsvarlig.  

Maksimaltiden på 3 måneder foreslås uendret.  

 

Nytt forslag 

§ 4-8 Bedømmelseskomiteens innstilling 

(1) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt ph.d.-avhandlingen skal godkjennes for 

disputas. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.  

(2) Programutvalget kan fastsette frist for bedømmelseskomiteens innstilling. 

Bedømmelseskomiteens innstilling skal uansett foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen 

har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato 

ph.d.-avhandlingen leveres på nytt.  

(3) Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes programutvalget som forelegger denne for ph.d.-

kandidaten. Ph.d.-kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til 

innstillingen. Hvis ph.d.-kandidaten ikke ønsker å inngi merknader, skal programutvalget snarest 

underrettes skriftlig om dette.  

 

§§ 4-9 og 4-10  

Det foreslås ingen endringer i disse bestemmelsene, og de beholder sin opprinnelige nummerering 

Ny § 4-11 Ny innlevering 

Bestemmelsen regulerer de tilfellene der avhandlingen ikke er godkjent for disputas i første runde og 

derfor skal bedømmes i omarbeidet versjon. Spørsmålet er i denne sammenheng hvem  som skal 

foreta denne bedømmelsen? I de veiledende retningslinjene fra UHR er det ikke regulert. Det er det 

også svært få av de andre institusjonene som har gjort i sine forskrifter. Spørsmålet er om 

avhandlingen i andre runde skal bedømmes av den samme bedømmelseskomiteen som underkjente 

avhandlingen i første runde, om det skal være en helt ny komite eller noen nye og noen fra den 

gamle komiteen.  

 

Hensynet til kontinuitet i bedømmelsen tilsier at det bør være medlemmer fra den opprinnelige 

komiteen med i annen gangs bedømmelse. Noen fagfelt kan også være så smale at det vil være 

vanskelig å finne andre medlemmer til bedømmelseskomiteen. Det trekker også i retning av at 

tidligere medlemmer bør delta i annen gangs bedømmelse. Imidlertid er systemet for alle andre 

eksamensformer i sektoren jfr. UH-loven § 5-3 (4) at man ved klage på karakter har krav på helt ny 



sensur og sensorene skal ikke få vite den opprinnelige karakteren (blindsensur). Noen av de samme 

hensynene som begrunner blindsensur vil også gjelde for sensur av avhandlingen.  

Derimot er ikke ny innlevering det samme som en klagebehandling ettersom kandidaten har 

omarbeidet avhandlingen. I forskriften til NMBU er det foreslått en løsning rektor oppretter en ny 

bedømmelseskomite i disse tilfellene, og der minst ett av medlemmene fra den opprinnelige 

komiteen gjenoppnevnes. Denne løsningen vil ivareta alle de ovenfor nevnte hensynene og foreslås 

som en praktisk løsning også for HSN.  

Nytt forslag 

§ 4-11. Ny innlevering 

(1) En ph.d.-avhandling som ikke er godkjent for disputas, kan bedømmes i omarbeidet utgave først 

seks måneder etter at institusjonen har fattet sitt vedtak. Rektor oppnevner i dette tilfellet en ny 

bedømmelseskomite, etter innstilling fra programutvalget. Minst ett av medlemmene fra den 

opprinnelige komiteen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.  

 

§ 4-12 Krav til den trykte ph.d-avhandlingen 

Det foreslås ingen endringer i denne bestemmelsen, og den beholder sin opprinnelige nummerering. 

 

Ny § 4-13 Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

Bestemmelsen regulerer tid, sted og form for offentliggjøring av avhandlingen. Tidspunktet for 

offentliggjøring er foreslått flyttet inn i denne bestemmelsen fra forskriftens § 4-3 (4). 

Innholdsmessig foreslås tidspunktet endret fra tre uker før disputas til to uker før disputas. 

Begrunnelsen for dette er i første rekke det å ha lik praksis i sektoren. I UHRs veiledende 

retningslinjer er fristen satt til to uker, og det har også flere andre institusjoner satt (UiO, UiB, NMBU, 

UiT, HiOA).  

For HSN foreslås derfor denne fristen for endret.  

I tillegg foreslås det å endre ordlyden i (2) siste setning vedrørende unntatt offentlighet. Endringen er 

ment å bedre forståelsen av innholdet i bestemmelsen.  

 

Nytt forslag  

§ 4-13. Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

(1) Ph.d.-avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest tre to uker før dato for disputas. Ph.d.-

avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter 

omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer. 

(2) Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen med unntak av en på 

forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at 

institusjonen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal 

kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av 

ph.d.-avhandlingen skal unntas offentlighet ikke skal kunne offentliggjøres. 

(3) Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av 

institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den 

har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 

publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i 

hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.  

(4) Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, gjøres offentlig tilgjengelig. 

 



§ 4-14 Prøveforelesning 

Det foreslås ingen endringer i denne bestemmelsen, og den beholder sin opprinnelige nummerering. 

  

Ny § 4-15 Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen) 

Bestemmelsen foreslås i hovedtrekk uendret med unntak av at første setning i sjette ledd som 

foreslås strøket. Det er allerede regulert i § 4-14 andre ledd.  

 

Nytt forslag  

§ 4-15. Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen) 

(1) Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent, og innen 

to måneder etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Tid og sted for det offentlige 

forsvaret skal kunngjøres minst ti arbeidsdager før det avholdes. Den komiteen som opprinnelig har 

bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. 

(2) Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre programutvalget, etter forslag 

fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk. 

(3) Det skal normalt være to opponenter som utpekes av programutvalget. De to opponentene skal 

være eksterne medlemmer av bedømmelseskomiteen. 

(4) Disputasen ledes av dekanen ved vertsfakultetet eller den dekanen bemyndiger. Den som leder 

disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelesningen. 

Ph.d.-kandidaten skal deretter normalt gis 30 til 45 minutter til å presentere ph.d.-avhandlingen. 

(5) Opponentene bestemmer selv fordeling av oppgaver seg imellom. Etter at begge opponenter har 

avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En 

av opponentene avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen. 

(6) Bedømmelseskomiteen oppgir tema for prøveforelesning og forestår selv bedømmingen.  Dersom 

prøveforelesning og disputas bedømmes separat, kan programutvalget i samråd med 

bedømmelseskomiteen oppnevne en komite for å bedømme prøveforelesningen. Minst ett av 

bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen. 

(7) Etter prøveforelesningen og disputasen sender bedømmelseskomiteen innstilling til 

programutvalget der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. 

Innstillingen skal inneholde: 

a. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingen 

b. komiteens vurdering av prøveforelesningen 

c. komiteens vurdering av det offentlige forsvaret av ph.d.-avhandlingen 

d. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingens nivå i internasjonal sammenheng. 

(8) Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal 

begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent. 

 

§ 4-16 Godkjenning av prøveforelesning og disputas 

Det foreslås ingen endringer i denne bestemmelsen, og den beholder sin opprinnelige nummerering. 

 

Ny § 4-17 Tildeling av grad, vitnemål og diplom 

Bestemmelsen regulerer utstedelse av formell dokumentasjon for bestått ph.d.-utdanning ved HSN. 

Det skal utstedes vitnemål, diplom og Diploma Supplement. Det er foreslått å slette kravet til å 

utstede separat diplom når det allerede utstedes vitnemål og Diploma Supplement.  



Kravet til utstedelse av eget diplom følger ikke av UHRs veiledende retningslinjer og det er heller ikke 

vanlig i sektoren å utstede et separat diplom. Det foreslås derfor å slette dette kravet.  

 

Nytt forslag 

§ 4-17. Tildeling av grad, og vitnemål og diplom 

(1) På grunnlag av programutvalgets godkjenning av opplæringsdelen, ph.d.-avhandlingen, 

prøveforelesningen og disputasen, tildeler rektor ph.d.-kandidaten graden philosophiae doctor. 

(2) Vitnemål utstedes av institusjonen. Vitnemålet skal inneholde opplysninger om tittelen på 

graden, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og 

bedømmelseskomiteens medlemmer. 

(3) Det utstedes diplom for oppnådd ph.d.-grad. 

(4) Institusjonen skal utstede Diploma Supplement som vedlegg til vitnemålet. 

 

 

Kapittel 5 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 

Det foreslås ingen endringer i dette kapittelet, og bestemmelsene beholder sin opprinnelige 

nummerering 

 

Kapittel 6 Klage, utfyllende bestemmelser, overgangsbestemmelser og ikrafttredelse 

Det foreslås ingen endringer i dette kapittelet, og bestemmelsene beholder sin opprinnelige 

nummerering.  

*** 

 

  



Utkast 

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge 
 
 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 

§ 1-1.Virkeområde og øvrig regelverk 
 Forskriften gjelder alle doktorgradsutdanninger ved institusjonen. Forskriften omhandler mål, 
ansvarsforhold, opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen, herunder avtaler om 
fellesgrader og cotutelle.  
 

§ 1-2.Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen 
(1) Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av høy internasjonal standard og for 
annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i 
samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.  
 
(2) Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse formulert i tråd med 
det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  
 
(3) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av 
minimum 30 studiepoengs omfang.  
 
(4) Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller kombinert 
forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.  
 

§ 1-3.Ansvaret for ph.d-utdanningen 
(1) Ph.d.-utdanningen er forankret på institusjonsnivå, og institusjonens styre har det overordnede 
ansvaret for ph.d.-utdanningen og fastsetter organisering og drift.  
 
(2) Styret vedtar om det skal søkes om akkreditering og godkjenning av en ph.d.-utdanning, og 
fastsetter hvilket fakultet som skal være vertsfakultet for forvaltningen av utdanningen.  
 
(3) Forskningsutvalget skal være strategisk, samordnende og rådgivende organ for styret og 
institusjonens ledelse når det gjelder forskerutdanning. Styret fastsetter mandat og sammensetning 
av forskningsutvalget.  
 
(4) Hver ph.d.-utdanning skal ha et ph.d.-programutvalg. Styret fastsetter mandat for og 
sammensetning av ph.d.-programutvalgene. Dekanen ved vertsfakultetet oppnevner medlemmene 
av programutvalget.  
 

§ 1-4.Kvalitetssikring 
Ph.d.-utdanningene omfattes av institusjonens kvalitetssystem. 



Kapittel 2. Opptak 
 

§ 2-1.Vilkår for opptak 
(1) For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig høyere gradsutdannelse 
(mastergrad). Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som 
grunnlag for opptak.  
(2) Det stilles normalt krav til at søker må ha vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre.  
(3) Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre måneder etter oppstart.. Dersom 
det gjenstår mindre enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, kan 
søkeren avvises.  
 

§ 2-2.Søknaden 
(1) Søknad om opptak sendes institusjonen på fastsatt søknadsskjema.  
(2) Søknaden skal inneholde:  

a. dokumentasjon for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket  
b. foreløpig beskrivelse av forskningsprosjektet, som omfatter: faglig redegjørelse for 

forskningsprosjektet,  fremdriftsplan og foreløpig publiseringsplan  
c. plan for opplæringsdelen  
d. finansieringsplan  
e. e. dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser  
f. planer for opphold ved andre, herunder utenlandske, institusjoner  
g. opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres 

rettigheter  
h. redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser, og 

hvordan disse skal avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av 
tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, 
pasienter, foreldre og så videre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved 
søknaden  

 

§ 2-3.Infrastruktur 
(1) Ph.d.-kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av 
forskningsprosjektet. Avgjørelse av hva som er nødvendig infrastruktur for gjennomføring fattes i 
opptaksvedtaket.  
 
(2) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsplass inngås det avtale om nødvendig infrastruktur 
mellom institusjonen og ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal 
normalt foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for ph.d.-kandidaten fattes, eller umiddelbart 
etterpå.  
 

§ 2-4.Vedtak om opptak 
(1) Vedtak om opptak fattes av programutvalget basert på en samlet vurdering av søknaden.  
 
(2) Vedtaket skal omfatte oppnevnelse av minst to veiledere, plassering av ansvaret for håndtering av 
andre behov som er skissert i søknaden, og avtaleperioden fastsettes med oppstartdato og sluttdato. 
Oppstartdato settes lik startdato for finansiering eller tiltredelse for ansatte stipendiater. Eventuell 
forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt sett i 
forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.  
 



(3) Programutvalget godkjenner opplæringsdelen. Dersom det i løpet av studietiden er behov for å 
gjøre vesentlige endringer i opplæringsdelen, skal omarbeidet opplæringsdel sendes 
programutvalget for godkjenning.  
 
(4) Opptak kan nektes dersom ett eller flere av vilkårene er oppfylt:  

a. avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av 
avhandlingen  

b. de immaterialrettslige avtaler som er inngått er til hinder for det som anses som normal 
gjennomføring  

c. finansiering ikke er sikret for hele perioden.  
 
(5) Det kan gis betinget opptak dersom enkelte vilkår for opptak på opptakstidspunktet ikke er 
oppfylt. Søker skal i slike tilfeller gis en tidsfrist som ikke er lenger enn tre måneder, for å oppfylle de 
manglende vilkår.  
(6) Opptak kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og 
immaterielle avtaler.  
(7) Det kan fastsettes overordnede kriterier for rangering av kvalifiserte søkere når antallet overstiger 
opptakskapasiteten.  
 

§ 2-5 Endelig prosjektbeskrivelse 
Der det ikke allerede er utarbeidet en endelig prosjektbeskrivelse, må ph.d.-kandidaten raskest 
mulig, og normalt innen tre måneder etter opptak, utarbeide endelig prosjektbeskrivelse sammen 
med veiledere og eventuelle medforskere som skal inneholde:  

a. beskrivelse av forskningsprosjektet  
b. fremdriftsplan for gjennomføringen av forskningsprosjektet  
c. publiseringsplan  
d. planer for opphold ved andre institusjoner.  

 

§ 2-6.Ph.d.-avtalen 
(1) Opptak til institusjonens ph.d.-utdanning formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale mellom 
ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i studiet 
og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø, og legge til rette for at ph.d.-
utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Institusjonens mal skal benyttes, og signeres 
senest tre uker etter opptak.  
 
(2) For ph.d.-kandidater med finansiering eller tilsetting ved en ekstern institusjon, skal det inngås 
egen avtale mellom kandidaten, utdanningsinstitusjonen og den eksterne insitusjonen.  
 
(3) I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner som ved 
fellesgrader og cotutelle, må retningslinjer for slikt samarbeid følges og egne avtaler inngås på 
fastsatt skjema. Avtale om fellesgrader og cotutelle skal normalt foreligge samtidig med ph.d.-
avtalen. 
 
(4) Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår vesentlige endringer i avtalt forhold, skal ny avtale 
utarbeides.  
 

§ 2-7. Avtaleperiode 
(1) Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. Maksimal studietid er normalt seks år fra 
oppstart til innlevering av ph.d.-avhandlingen. Lovfestede permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid 
og godkjent forlengelse inngår ikke i de seks årene.  



 
(2) Ved innvilget forlengelse kan programutvalget sette ytterligere betingelser.  
 
(3) Etter avtaleperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, 
slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til institusjonens 
infrastruktur. Ph.d-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for 
ph.d.-graden.  
 

§ 2-8.Frivillig avslutning før avtalt tid 
(1) Ph.d.-utdanningen kan avsluttes før avtaleperioden utløper.. Ved slik avslutning av ph.d.-
utdanningen skal ph.d.avtalens bestemmelser om avvikling av tilsettingsforhold, finansiering, 
rettigheter til resultater med mer følges.  
 
(2) Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet 
program, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet. 
 

§2-9 Tvungen avslutning 
 (1) Programutvalget kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid. Slik avslutning 
kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:  

a. vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som kandidaten 
selv rår over  

b. gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side med hensyn til informasjons-, 
oppfølgings- eller rapporteringsplikt, herunder unnlatt innsendelse av framdriftsrapport  

c. forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper begrunnet 
tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for 
tvungen avslutning må forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår over  

d. finansieringen som var grunnlag for opptaket opphører, for eksempel ved at kandidaten bli 
oppsagt fra sin stilling hos tredjepart/ekstern arbeidsgiver  

e. brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, herunder fusk som 
rammes av reglene i lov om universiteter og høyskoler, § 4-7  

f. opptreden fra en kandidat som bryter med den tillit som må foreligge mellom institusjonen 
og kandidat under gjennomføringen, herunder straffbare forhold.  

 
(2) Vedtak om tvungen avslutning etter lov om universiteter og høyskoler § 4-13 første ledd fattes av 
Programutvalget etter å ha innhentet uttalelse i saken fra Redelighetsutvalget. .  
 

Kapittel 3. Gjennomføring 
 

§ 3-1.Veiledning 
Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå med individuell veiledning. Institusjonen og veilederne 
skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. 
 

§ 3-2.Oppnevning av veiledere 
(1) Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. 
Hovedveileder skal normalt være oppnevnt på opptakstidspunktet, og skal normalt være ansatt ved 
institusjonen.  
 
(2) Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten.  



 
(3) Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning, og som deler det faglige ansvaret for kandidaten 
med hovedveileder.  
 
(4) Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder for veilederne.  
 
(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive 
forskere. Med tilsvarende kompetanse menes professorkvalifisering. Minst én av de oppnevnte 
veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.  
 
(6)  Endringer i veiledergruppen skal godkjennes av programutvalget. Ph.d.-kandidat og veileder kan 
be programutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny 
veileder er oppnevnt. Oppnevning av ny veileder skal skje innen rimelig tid. Programutvalget har også 
ansvaret for straks å utpeke ny(e) veileder(e) ved langvarig sykdom, permisjon eller lignende.  
 

§ 3-3.Veiledningens innhold og omfang 
(1) Hovedveileder og kandidaten selv har ansvar for at kandidaten har jevnlig kontakt med sine 
veiledere. Kandidaten skal inngå i et aktivt forskningsmiljø. Omfanget av veiledning og rollen og 
bidraget fra medforskere i forskningsmiljøet skal fremgå av rapporteringen.  
 
(2) Veilederne skal gi råd og følge opp kandidaten i alle faser av forskningsprosjektet og sikre god 
dialog med medforskere. Nærmere beskrivelse er veiledernes plikter er gitt i utfyllende 
bestemmelser.  
 
(3) Veiledere plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere 
denne i forhold til kandidatens fremdriftsplan.  
 
(4) Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av 
forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.  
 

§ 3-4.Opplæringsdelens formål, innhold og omfang 
(1) Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tid.  
 
(2) Programutvalget har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir 
utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et 
forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og 
vitenskapsmetode.  
 
(3) Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges 
etter opptak. Emner som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn to år ved 
opptaksdato. Minst 20 studiepoeng skal være på ph.d.-nivå. Det skal sikres to og et halvt år til 
forskningsdelen av utdanningen. Der institusjonen ikke tilbyr hele opplæringsdelen, skal det legges til 
rette for at ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved annen institusjon.  
 
(4) I emner som inngår i opplæringsdelen, og hvor kurstilbud ikke er tilgjengelig, kan individuelt 
tilpasset emne (fritt emne), med tilrettelagte litteraturlister, godkjennes.  
 
(5) Emner og kurs på ph.d.-nivå ved annen institusjon skal godskrives i samsvar med reglene i lov om 
universiteter og høyskoler § 3-5 første ledd.  
 



§ 3-5.Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon 
Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, har rett til å følge undervisning 
og avlegge eksamener i permisjonstiden. 
 

§ 3-6.Residensplikt 
(1) Ph.d.-utdanningen er en organisert forskerutdanning, og ph.d.-kandidaten skal normalt tilbringe 
minimum ett år ved institusjonen.  
 
(2) Residensplikten kan fordeles over to perioder, og kan reduseres dersom det dokumenteres at 
ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, og at de faglige krav til veiledning blir ivaretatt.  
 

§ 3-7.Rapportering 
(1) Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for årlig rapportering om ph.d.-kandidatens 
arbeid og progresjon.  
 
(2) Manglende eller mangelfull rapportering fra ph.d.-kandidaten kan medføre tvungen avslutning av 
ph.d.-utdanningen før avtaleperiodens slutt.  
 
(3) Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten, kan bli fratatt veilederansvaret.  
 

§ 3-8.Midtveisevaluering 
(1) En midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet skal finne sted, normalt i tredje eller fjerde semester. 
Ph.d.-kandidaten skal presentere sitt arbeid og bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er 
oppnevnt av programutvalget. Evalueringsgruppen skal vurdere ph.d.-arbeidets faglige status og 
fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både ph.d.-kandidaten, veilederen og programutvalget.  
 
(2) Midtveisevalueringen, i likhet med den årlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe 
ph.d.-kandidaten med å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller 
blir forsinket, samt gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Programutvalget, veiledere og ph.d.-
kandidat plikter å aktivt følge opp forhold som kan medføre forsinket eller manglende gjennomføring 
av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan bli gjennomført innenfor 
normert tidsramme.  
 
(3) Dersom midtveisevalueringen avdekker vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det 
iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.  
 

§ 3-9.Krav til ph.d.-avhandlingen 
(1) Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som 
oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen 
fagområdet.  
 
(2) Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et slikt nivå at den skal kunne 
publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets internasjonale, vitenskapelige 
litteratur.  
 
(3) Ph.d.-kandidaten plikter å lagre forskningsdata i henhold til institusjonens retningslinjer for dette.  
 
(4) Avhandlingen kan bestå av en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider (artikler) eller en 
monografi. Dersom avhandlingen består av flere arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen 
mellom dem og gis en gjennomgang av litteraturen på fagområdet.  



 
(5) Avhandlingens hovedkomponent kan bestå av et nytt produkt eller en systematisert 
materialsamling eller ha en annen fremstillingsform (for eksempel lyd, bilde, video, elektroniske 
fremstillingsformer) der dens teoretiske og metodiske grunnlag ikke fremgår av produktet selv. I slike 
tilfeller skal avhandlingen, i tillegg til å fremstille selve produktet, ha en tilleggsdel. Tilleggsdelen skal 
være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i 
henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.  
 
(6) Avhandlingen eller deler av den som er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller 
samarbeidspartnere, skal følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet 
og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal 
ph.d.-kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene.  
 
(7) I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-
kandidatens innsats og fordelingen av rettigheter mellom forfattere avtales på forhånd.  
 
(8) Ph.d.-avhandlingen skal normalt leveres på det språket hvor forskningsfronten ligger. Det vil i 
hovedsak være engelsk eller norsk. Dersom det av faglige grunner er behov for å benytte annet 
språk, skal det være søkt om dette ved opptak.  
 

§ 3-10.Arbeider som ikke godtas 
(1) Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte 
eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre 
del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra 
tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.  
 
(2) Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 
opptakstidspunkt er eldre enn fem år fra publiseringsdato. Programutvalget kan dispensere fra dette 
kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det.  
 

§ 3-11.Rettigheter til bruk av resultater og meldeplikt 
(1) Ph.d.-kandidatens rettigheter til bruk av egne resultater, utnyttelse av patenterbare forbindelser, 
opphavsrettigheter med mer er regulert av institusjonens retningslinjer, samt av de regler som er 
fastsatt i lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere.  
 
(2) For de deler av ph.d.-kandidatens avhandling som kandidaten alene har opphavsrett til, samt 
andre verk som er resultatet av arbeidet med avhandlingen som ph.d.-kandidaten alene har 
opphavsrett til, har institusjonen en ikke-eksklusiv rett til bruk i undervisnings- og forskningsformål. 
Ph.d.-kandidaten skal navngis slik lovgivning og god skikk tilsier.  
 
(3) Regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner skal fastsettes i avtale mellom 
partene.  
 
(4) Ph.d.-kandidaten har meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig 
utnyttelse.  
 
(5) Institusjonens retningslinjer skal danne utgangspunktet for hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater 
med tilsetting ved institusjonen har for arbeidsresultater der hvor dette har et potensial for 
næringsmessig utnyttelse.  
 



(6) For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal meldeplikten fastsettes i egen avtale mellom 
institusjonen, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.  
 
(7) For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver skal omfanget av meldeplikten fastsettes i ph.d.-avtalen.  
 
 

Kapittel 4. Fullføring 
 

§ 4-1.Grunnlag for bedømmelse 
Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av følgende obligatoriske og godkjente elementer: 
 

a. vitenskapelig avhandling  
 

b. gjennomført opplæringsdel  
 

c. doktorgradsprøve, bestående av prøveforelesning over oppgitt emne og offentlig forsvar av 
avhandlingen.  

 

§ 4-2.Perioden fra innlevering til disputas 
(1) Institusjonen skal legge til rette for at perioden fra innlevering til disputas er kortest mulig. Det 
skal normalt ikke gå mer enn fem måneder fra innlevering til disputas.  
 
(2) Det er hovedveileders ansvar å gjøre dekan ved vertsfakultetet og programutvalget oppmerksom 
på tidspunkt for innlevering, slik at nødvendige forberedelser kan starte.  
 

§ 4-3.Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen 
(1) Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent.  
 
(2) Som vedlegg til søknaden skal følge:  
 

a. avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den form og 
det antall eksemplarer institusjonen har bestemt  

 
b. dokumentasjon av nødvendige tillatelser  

 
c. dokumentasjon på fullført og godkjent opplæringsdel  

 
d. medforfattererklæringer der hvor dette er påkrevd  

 
e. erklæring om hvorvidt ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang  

 
f. erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon  

 
g. erklæring med beskrivelse av eget bidrag i avhandlingen  

 
h. erklæring om utført plagiatkontroll  

 
i. erklæring om at avhandlingen blir lagt ut på institusjonens elektroniske vitenarkiv.  

 



(3) Programutvalget kan avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at 
avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.  
 

§ 4-4.Behandling av søknaden 
Programutvalget behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 
4-3 skal avvises. 
 

§ 4-5.Oppnevning av bedømmelseskomité 
(1) Når programutvalget har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevnes det en 
sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen og disputasen. 
Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer. Komiteens 
sammensetning bør normalt være klarlagt ved innleveringstidspunkt.  
 
(2) Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:  
 

a. begge kjønn er representert  
b. minst to av medlemmene er uten tilknytning til institusjonen  
c. minst ett av medlemmene bør komme fra en anerkjent, utenlandsk institusjon  
d. minst ett av medlemmene er fast ansatt ved institusjonen  
e. alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse  
f. flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.  

 
(3) Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.  
 
(4) Komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens 
fagområde. Programutvalget utpeker en leder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til 
komiteens medlemmer. Den av komiteens medlemmer som er fast ansatt ved institusjonen, er 
komiteens administrator.  
 
(5) Oppnevnte veiledere, medforskere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være 
medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.  
 
(6) Ph.d.-kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å 
gi skriftlige merknader til sammensetningen, senest innen én uke etter at forslaget er gjort kjent for 
kandidaten.  
 

§ 4-6.Innhenting av supplerende opplysninger 
(1) Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende 
tilleggsinformasjon.  
 
(2) Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med ph.d.-
avhandlingen.  
 

§ 4-7.Omarbeiding av innlevert avhandling 
(1) Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte ph.d.-avhandlingen og eventuelt 
tilleggsmateriale, anbefale at programutvalget gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig 
innstilling foreligger. Komiteen skal gi en skriftlig oversikt over hva kandidaten må omarbeide.  
(2) Tillater programutvalget en mindre omarbeiding av ph.d.-avhandlingen, skal det gis en frist for slik 
omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også fastsettes en ny frist 
for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Vedtak om fristfastsettelse kan ikke påklages.  



 
(3) Dersom komiteen finner at omfattende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller 
metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal ph.d.-avhandlingen ikke 
godkjennes.  
 

§ 4-8.Bedømmelseskomiteens innstilling 
(1) Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt ph.d.-avhandlingen skal godkjennes for 
disputas. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.   
 
(2) Programutvalget kan fastsette frist for bedømmelseskomiteens innstilling. 
Bedømmelseskomiteens innstilling skal uansett foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen 
har mottatt avhandlingen. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato 
ph.d.-avhandlingen leveres på nytt.  
 
(3) Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes programutvalget som forelegger denne for ph.d.-
kandidaten. Ph.d.-kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til 
innstillingen. Hvis ph.d.-kandidaten ikke ønsker å inngi merknader, skal programutvalget snarest 
underrettes skriftlig om dette.  
 

§ 4-9.Tilbaketrekking og retting av formelle feil i ph.d.-avhandlingen 
(1) Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det kan godkjennes for 
disputas.  
 
(2) Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. 
Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om 
retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før komiteens frist for avlevering av innstilling. 
Slik søknad kan bare leveres èn gang.  
 

§ 4-10.Institusjonens behandling av bedømmelseskomiteens innstilling 
(1) Programutvalget fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d-
avhandlingen skal godkjennes for disputas.  
 
(2) Dersom programutvalget finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens 
enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal programutvalget selv søke nærmere avklaring fra 
bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om 
avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, 
som gis anledning til å komme med merknader.  
 
(3) Dersom komiteen avgir delt innstilling og programutvalget finner å legge flertallets uttalelser til 
grunn for sitt vedtak, fatter programutvalget vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom 
komiteen avgir delt innstilling og programutvalget vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn 
for sitt vedtak, kan programutvalget søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller 
oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike 
tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å 
komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den 
opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges. Ph.d.-kandidaten skal underrettes 
om uttalelser fra nye sakkyndige.  
 



§ 4-11.Ny innlevering 
(1) En ph.d.-avhandling som ikke er godkjent for disputas, kan bedømmes i omarbeidet utgave først 
seks måneder etter at institusjonen har fattet sitt vedtak. Rektor oppnevner i dette tilfellet en ny 
bedømmelseskomite, etter innstilling fra programutvalget. Minst ett av medlemmene fra den 
opprinnelige komiteen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.  
 
(2) Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke 
blitt godkjent for disputas.  
 

§ 4-12.Krav til den trykte ph.d.-avhandlingen 
(1) Når avhandlingen er godkjent for disputas, skal ph.d.-kandidaten levere avhandlingen til 
institusjonen i godkjent format og henhold til institusjonens bestemmelser.  
 
(2) Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på norsk eller engelsk. 
Dersom avhandlingen verken er skrevet på norsk eller engelsk, skal det i tillegg leveres et 
sammendrag på avhandlingens språk.  
 

§ 4-13.Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 
(1) Ph.d.-avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før dato for disputas. Ph.d.-
avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter 
omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer 
 
(2) Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen med unntak av en på 
forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at 
institusjonen og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal 
kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av 
ph.d.-avhandlingen unntas offentlighet.  
 
(3) Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av 
institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den 
har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 
publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i 
hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.  
 
(4) Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, gjøres offentlig tilgjengelig.  
 

§ 4-14.Prøveforelesning 
(1) Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. 
Hensikten er å prøve ph.d.-kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema 
og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.  
 
(2) Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti arbeidsdager før forelesningen. 
Emnet for forelesningen gis av bedømmelseskomiteen og skal ikke stå i direkte forbindelse med 
temaet for avhandlingen.  
 
(3) Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket, med mindre programutvalget, etter forslag 
fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.  
 
(4) Prøveforelesningen skal vare 45 minutter.  
 



(5) Bedømmelseskomiteen godkjenner prøveforelesningen. Det skal begrunnes dersom 
prøveforelesningen ikke godkjennes.  
 
(6) Prøveforelesningen skal være godkjent før disputas kan avholdes.  
 

§ 4-15.Disputas (offentlig forsvar av avhandlingen) 
(1) Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent, og innen 
to måneder etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares. Tid og sted for det offentlige 
forsvaret skal kunngjøres minst ti arbeidsdager før det avholdes. Den komiteen som opprinnelig har 
bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret.  
 
(2) Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre programutvalget, etter forslag 
fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.  
 
(3) Det skal normalt være to opponenter som utpekes av programutvalget. De to opponentene skal 
være eksterne medlemmer av bedømmelseskomiteen.  
 
(4) Disputasen ledes av dekanen ved vertsfakultetet eller den dekanen bemyndiger. Den som leder 
disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelesningen. 
Ph.d.-kandidaten skal deretter normalt gis 30 til 45 minutter til å presentere ph.d.-avhandlingen.  
 
(5) Opponentene bestemmer selv fordeling av oppgaver seg imellom. Etter at begge opponenter har 
avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En 
av opponentene avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen.  
 
(6) Dersom prøveforelesning og disputas bedømmes separat, kan programutvalget i samråd med 
bedømmelseskomiteen oppnevne en komite for å bedømme prøveforelesningen. Minst ett av 
bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen.  
 
(7) Etter prøveforelesningen og disputasen sender bedømmelseskomiteen innstilling til 
programutvalget der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. 
Innstillingen skal inneholde:  
 

a. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingen  
 

b. komiteens vurdering av prøveforelesningen  
 

c. komiteens vurdering av det offentlige forsvaret av ph.d.-avhandlingen  
 

d. komiteens vurdering av ph.d.-avhandlingens nivå i internasjonal sammenheng.  
 

(8) Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal 
begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.  
 

§ 4-16.Godkjenning av prøveforelesning og disputas 
(1) Programutvalget fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av 
bedømmelseskomiteens innstilling.  
 
(2) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny 
prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks måneder 
etter første forsøk.  



 
(3) Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den 
samme komité som den opprinnelige.  
 
(4) Dersom bedømmelseskomiteen ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare 
avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og bedømmes så 
vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.  
 

§ 4-17.Tildeling av grad og vitnemål  
(1) På grunnlag av programutvalgets godkjenning av opplæringsdelen, ph.d.-avhandlingen, 
prøveforelesningen og disputasen, tildeler rektor ph.d.-kandidaten graden philosophiae doctor.  
 
(2) Vitnemål utstedes av institusjonen. Vitnemålet skal inneholde opplysninger om tittelen på 
graden, tema for prøveforelesningen, godkjente emner i opplæringsdelen, veiledere og 
bedømmelseskomiteens medlemmer.  
 
(3) Institusjonen skal utstede Diploma Supplement som vedlegg til vitnemålet.  
 

Kapittel 5. Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
 

§ 5-1.Fellesgrader og cotutelle-avtaler 
(1) Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om 
samarbeid i form av avtale om fellesgrader eller cotutelle-avtaler. Dersom slik avtale medfører at én 
eller flere bestemmelser i denne forskrift må fravikes, skal avtale fremlegges rektor for endelig 
godkjenning. Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig 
samarbeid mellom institusjonen og minst én av de andre konsortiedeltakere, og må akkrediteres av 
NOKUT.  
 
(2) Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar 
for opptak, veiledning, gradstildeling og annet. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og 
reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form 
av:  
 

a. et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene  
 

b. et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne  
 

c. en kombinasjon av a) og b).  
 
(3) Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av 
ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt kandidat og skal bygges på et stabilt, faglig 
institusjonelt samarbeid.  
 
(4) Krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes.  
 



Kapittel 6. Klage, utfyllende bestemmelser, overgangsbestemmelser 

og ikrafttredelse 
 

§ 6-1.Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett, klage over 

avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen 
(1) Avslag på søknad om opptak, vedtak om tap av studierett og klage på søknad om godkjenning av 
elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i lov om universiteter og høyskoler.  
 
(2) Begrunnet klage på vedtak fremsettes skriftlig til programutvalget. Programutvalgets innstilling 
skal følge klagen som saksfremlegg for klagenemnda.  
 

§ 6-2.Klage over eksamen i opplæringsdelen 
(1) Eksamener som er avlagt i opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og høyskoler 
§ 5-2 og § 5-3.  
 
(2) Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger bestemmelsene i lov om universiteter 
og høyskoler.  
 

§ 6-3.Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent ph.d.-avhandling, 

prøveforelesning eller disputas 
(1) Avslag på søknad om å få ph.d.-avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, 
prøveforelesning eller disputas kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  
 
(2) Klage på vedtak fremsettes skriftlig til institusjonen. Klagenemnda skal prøve alle sider ved saken. 
Dersom klagenemnda finner det nødvendig for sakens opplysning, skal det oppnevnes 
enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de 
kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.  
 

§ 6-4.Utfyllende bestemmelser 
Rektor kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften. 
 

§ 6-5.Overgangsbestemmelser 
Den som er innvilget opptak etter Høgskolen i Buskerud og Vestfolds tidligere forskrift 9. mai 2014 
nr. 868, eller Høgskolen i Telemarks tidligere forskrift 11. juni 2015 nr. 1075, beholder de 
rettighetene som følger av disse, der hvor de tidligere forskriftene er til gunst for ph.d.-kandidaten. 
 

§ 6-6.Ikrafttredelse 
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.  
 
(2) Samtidig oppheves forskrift 9. mai 2014 nr. 868 for graden philosophiae doktor (ph.d.) ved 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold og forskrift 11. juni 2015 nr. 1075 om graden philosophiae doctor 
(ph.d.) ved Høgskolen i Telemark 
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Høringssvar vedrørende revisjon av forskrifte - Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap gir med dette vårt svar i høringen om revisjon av høyskolenes forskrifter. Vi 
viser i den forbindelse til høringsnotat avgitt 6. oktober 2017. Fakultet går nærmere inn på de foreslåtte nye 
bestemmelser i ny forskrift om opptak, og endrede og nye bestemmelser i ny forskrift om ph.d.  
  

Forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge  
Fakultetet støtter innføring av egen forskrift om opptak.   
  
Av de forslagene til endringer som er fremkommet i høringsnotatet vil fakultetet spesielt ta for seg de som angår 
opptak til masterstudier. Fakultetet anbefaler at vi beholder dagens ordning, altså at alle karakterer i 
opptaksgrunnlaget skal telle likt.  
  
Det alternative forslaget, med kun vektlegging av karakterer gitt i fordypningsfag, fremstår som problematisk på et 
par områder.  
  
For det første vil det være en faktisk byråkratisering, hvor faglige må inn som støtter i en utvidet saksbehandling blant 
annet innenfor et tidsrom hvor mange avvikler ferie. For det andre vil man dessuten kunne havne i en faglig diskusjon 
om hva og hvilke emner som utgjør en faktisk fordypning. Samlet sett mener derfor fakultetet at endringen, selv om 
den har gode faglige argumenter, betyr en sikker byråkratisering med en usikker faglig gevinst.  
  
Fakultetet ønsker derfor at man gjennomgående følger prinsippet angitt som alternativ B til ny § 4 i utkast til 
opptaksforskrift.  
  

Forskrift om graden ph.d. ved Høgskolen i Sørøst -Norge  
Fakultet for helse- og sosialvitenskap ønsker ikke å gi myndighet til opptak av ph.d.-kandidater samt tvungen 
avslutning til programutvalget.  
  
Ved innføringen av programutvalg, i motsetning til råd, var det et poeng at et utvalg ikke var gitt myndighet til å fatte 
vedtak. Det skulle kun fatte innstillinger. Dette virker å være tilsidesatt i utkastet til ny bestemmelse. Fakultetet 
mener dessuten at det er en viktig sikkerhetsventil, ikke minst rettssikkerhetsmessig, at avgjørelser av denne typen 
blir fattet etter at det er avgitt en innstilling som kan etterprøves og angripes.  
  

 Dato: 17.10.2017 

Dok.nummer: 17/02784-11 
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Fakultetet er dessuten skeptiske til å avgi en myndighet som i praksis har personalmessige konsekvenser til et organ 
uten personalansvar. Ved en eventuell tvungen avslutning vil dette i de fleste tilfeller medføre konsekvenser for den 
enkelte personalmessig, for eksempel ved at vedkommende blir oppsagt. Som fakultetenes ledere er det derfor mer 
naturlig at denne beslutningen fattes av dekan, som har det fulle bildet av saken enn et utvalg som nødvendigvis ikke 
vil ha innsikt eller beslutningsmyndighet i personalmessige forhold. 
  
Når det gjelder utkast til tekst som sådan har det fremkommet bekymring fra fagmiljøet ved vårt ph.d.-program at 
den er for upresis i enkelte tilfeller. For eksempel ønsker man å beholde ordlyden i opptaksbestemmelsen om at 
grunnlaget for opptak skal være definert som beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverks andre syklus, blant 
annet fordi det ikke nødvendigvis er slik at en femårig mastergrad internasjonalt fyller kravene i andre syklus.  
  
I høringsnotatet trekkes det frem at rettstilstanden omkring veiledning på ph.d.-nivå når det gjelder dosent med 
doktorgrad og professor uten doktorgrad. I selve høringsnotatet går det imidlertid frem at departementet har avklart 
at dosent med doktorgrad kan veilede, og professor uten doktorgrad også kan veilede. 



Høring på revidert ph.d.-forskrift for HSN – svar fra TNM, 
 

Fra: Kristin S. Granerød 
 

Høringen ble sendt ut til alle ansatte på TNM fra visedekan Randi T. Holta, der alle ble 

invitert til å komme med innspill til ph.d.-forskriften. Programutvalgene ble spesielt bedt om 

å se på forslag til forskrift. Jeg fikk ansvar for å koordinere innspillene og har i samarbeid 

med visedekan for forskning Mette Falck-Pedersen gått igjennom det som kom inn til fristen 

30.10.17.  

Det kom innspill fra enkeltpersoner og et programutvalg, i tillegg har 

undertegnede/visedekan noen innspill/kommentarer. Dette svaret på høringen er ikke et 

omforent svar fra fakultetet TNM, her kan det være ulike syn, og vi har påført noen 

kommentarer der vi så behov for det. 

  

Kapittel 2. Opptak 

§2-1, punkt (2): Setningsdelen «vektet utregning av gjennomsnittskarakter» bør endres til 

«utregning av vektet gjennomsnittskarakter». 

 

§2-2: Foreslår nytt punkt: «Forslag til minst en veileder i tillegg til hovedveileder».  

Punktet var tatt ut av forskriften, men bør inn igjen. Ref §2-4 (2) der vedtaket skal omfatte 

oppnevnelse av minst to veileder. Det bør være en sammenheng mellom disse punktene. 

 

§2-4, punkt (2): « ……., og avtaleperioden fastsettes med oppstartdato og sluttdato».  

Neste setning bør endres til: «Avtaleperioden settes lik perioden for tilsetting eller 

finansiering, med samme start- og sluttdato». 

 

§2-9, punkt (4): Forslag til ny tekst: «Vedtak om tvungen avslutning etter lov om 

universiteter og høyskoler § 4-13 første ledd fattes av Programutvalget, eventuelt etter 

uttalelse i saken fra Redelighetsutvalget dersom Programutvalget har bedt om en slik 

uttalelse.» 

Kommentar: ikke enig i dette. Forslaget i forskriften bør opprettholdes. Vi oppfatter at 

redelighetsutvalget nettopp har en rolle i slike saker som vedrører §4-13. 

 

Kapittel 3. Gjennomføring 

§3-2, punkt (5): Ordet «professorkvalifisering» bør endres til «professorkompetanse». 



PEA-programutvalget ønsker også å understreke at dosenter med doktorgrad må anses 

kvalifisert til å veilede doktorgradskandidater. Dette innspillet er kommet fra flere på TNM. 

Alternativt forslag: «Alle faglige ansatte som har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse og 

som driver forskning innenfor det aktuelle fagfeltet, kan være veiledere. Med tilsvarende 

kompetanse menes professorkompetanse. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha 

tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.» 

 

§3-2, punkt (6): Vi mener den innsatte første setningen, «Endringer i veiledergruppen skal 

godkjennes av programutvalget», er både forvirrende (godkjenning vs oppnevning) og 

unødvendig (det innholdsmessige er dekket i resten av avsnittet). Vi foreslår derfor at denne 

setningen fjernes. 

Kommentar: ikke enig i dette. Forslaget i forskriften bør opprettholdes, og er en grei 

presisering. 

Ordet «utpeke» erstattes av ordet «oppnevne». 

 

§3-3, punkt (1): Foreslår å fjerne siste setning: «Omfanget av veiledning og rollen og bidraget 

fra medforskere i forskningsmiljøet skal fremgå av rapporteringen». 

Denne er meningsløs her da bidrag fra medforskere ikke har noe med veiledningen å gjøre. 

Det hører heller ikke hjemme i noen rapportering. Det siste gjelder også omfanget av 

veiledning, som i så fall vil bety en slags rapportering av timebruk. Noe som vil være 

unødvendig og altfor krevende å følge opp. Kan være noe som henger igjen fra tidligere 

runder med utarbeiding av felles ph.d.-forskrift. 

 

§4-13: Hva betyr det at en ph.d-avhandling er «offentlig tilgjengelig»? I gamle dager betød 

det at den skulle finnes på et bibliotek (f.eks. hovedbiblioteket på NTH/NTHU). Hva betyr det 

i dag? For at dette skal ha realverdi, må «offentlig tilgjengelig» defineres på en eller annen 

måte. Dette er viktig, fordi det er den muligheten det offentlige publikum har til å sette seg 

inn i avhandlingen slik at de kan stille reelle spørsmål under disputasen. 

Kommentar: ref diskusjon i ph.d.-forum om at elektronisk tilgjengelig i Brage er 

tilstrekkelig. 

 

 

 

 

 

 



Høringsinnspill ph.d.-program i Kulturstudier 

 

Forskrift om ph.d. ved HSN 

 

Kapittel 1 – Innledende bestemmelser 

Ingen kommentarer 

 

Kapittel 2 – Opptak 

De foreslåtte endringene virker klargjørende og forenklende. Vi har to kommentarer: 
 
§ 2-4 Vedtak om opptak 
(2) Vedtaket skal omfatte oppnevnelse av minst to veiledere,  
Det høres ikke helt riktig ut at vedtaket skal omfatte minst to veiledere, så her foreslår vi å 
slette «minst». En søknad om opptak kan jo omfatte minst to veiledere, men at selve 
vedtaket skal omfatte oppnevnelsen av minst to veileder står jo til dels i motsetning til § 3-2 
(1) Ph.d.-kandidaten skal ha minst to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. 
Hovedveileder skal normalt være oppnevnt på opptakstidspunktet, og skal normalt være 
ansatt ved institusjonen. Praksis ved Kulturstudier er jo å oppnevne en hovedveileder ved 
opptak, og så vente med medveileder til et seinere møte.  
 
§ 2-6. Ph.d.-avtalen 
(1) Opptak til institusjonens ph.d.-utdanning formaliseres ved at det inngås skriftlig avtale 
mellom ph.d.-kandidat, veileder(e) og institusjonen. Avtalen regulerer partenes rettigheter 
og plikter i studiet og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø, og 
legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Institusjonens 
mal skal benyttes, og normalt signeres senest tre uker etter opptak. 
 
Kapittel 3 - Gjennomføring 
 
En kommentar: 
 
§ 3-2. Oppnevning av veiledere 

(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og 
være aktive forskere. Tilsvarende kompetanse skal dokumenteres og vurderes av et 
sakkyndig utvalg før oppnevning som veileder. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha 
tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater. 

 
Den foreslåtte formuleringen vil ikke gi et krav som tilsvarer doktorgrad, men et eksplisitt og betydelig 

tillegg til det som skal tilsvare ph.d. (jfr. både de nasjonale veiledende retningslinjene og HSN sine egne 

 retningslinjer). Vi foreslår en annen formulering som er mer åpen. Vurderingen vårt forslag viser til, 



 kan gjøres av et særskilt oppnevnt utvalg for anledningen, eller ved å vise til en annen sakkyndig 

 vurdering (som professor/dosent eller tilsvarende) dersom dette foreligger. 

 

Kapittel 4 – Fullføring 
 
Vi har en kommentar: 
 
Endringene foreslått i v§4-11 – Ny innlevering er klargjørende. Men vi lurer på hvorfor det i 

dette tilfelles skal være rektor som oppnevner ny bedømmelseskomite. Vi mener at det er 

unødvendig byråkratiserende at rektoren foreta dette arbeidet. Det er utvalget som ved 

ordinære komiteer også har ansvaret, samt den vitenskapelig kompetanse som trengs, for å 

oppnevne komitéen ved ny innlevering.   

 
Vårt forslag: 
(1) En ph.d.-avhandling som ikke er godkjent for disputas, kan bedømmes i omarbeidet 
utgave først seks måneder etter at institusjonen har fattet sitt vedtak. Ph.d.-program 
utvalget oppnevner i dette tilfellet en ny bedømmelseskomite. Minst ett av medlemmene fra 
den opprinnelige komiteen bør gjenoppnevnes. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. 
 

 

 

Nils Asle Bergsgard     Jeanne Schoenwandt 

Leder, ph.d.-utvalget i kulturstudier   Ph.d. koordinator, kulturstudier 

 

 

  



Kommentarer til høringsutkast – Forskrift om graden ph.d. ved HSN  

 

 
 

Forslag fra Thomas Moser  

 

§ 3-2. Oppnevning av veiledere 

Jeg er dypt uenig med formuleringen  

(5) Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive 

forskere. Med tilsvarende kompetanse menes professorkvalifisering. 

For det første er professor- og dosentstilling likestilt som gjør denne formuleringen noe vanskelig å 

tolke. For det andre sier KD selv at noen dosenter kan ha forutsetninger til å veilede ph.d. Da bør HSN 

ikke vedta et så ekskluderende reglement. Det bør i det minste tas hensyn til at dosenter kan ha 

forskerutdanning og erfaring som, basert på en individuell vurdering, kan gi dem 

veilederkompetanse. 

 

§ 4-5.Oppnevning av bedømmelseskomité 

Reglementet kan med fordel si noe om hvor mange av komitemedlemmene som bør være i aktiv 

tjeneste eller kan alle i komiteen (i prinsippet) være emeritus. 

 

§ 3-8.Midtveisevaluering 

1) En midtveisevaluering av ph.d.-arbeidet skal finne sted, normalt i tredje eller fjerde semester. 

Her bør det åpnes for andre modeller enn ett 3- eller 4-årige løp ved å henvise til at det for 

stipendiater som følger et annet enn et 3-/eller 4-årig opplegg (for eksempel pga. et 

fullføringsstipend) bør finnes adekvate løsninger som passer til deres forløp. 

 

 

 

Forslag fra Harald Bjar  
 

I teksten under er forslag til endringer i høringsutkastet markert i kursiv 

 

§ 2-2 Søknaden 

(2) pkt b. Endres til «foreløpig eller endelig beskrivelse av forskningsprosjektet…» 

Kommentar: I dagens søknadskjema framgår det at søker kan levere det ene eller andre alternativet.  

 

§ 2-4 Vedtak om opptak 

 Generelt til paragrafen: Vi kan ikke se at det kommer fram i paragrafen at programutvalget skal 

vurdere den vitenskapelige kvaliteten i søknad og beskrivelse av forskningsprosjekt, samt at 

prosjektet faller innenfor programmets faglige profil – og at en søknad kan avslås hvis kvalitet 



eller relevans er utilfredsstillende. Vi mener dette er en nokså innlysende og viktig del av 

utvalgets vurdering, og ber om at dette presiseres i teksten.  

 Pkt (2) Endres til «Vedtaket skal normalt omfatte oppnevnelse av minst to veiledere,…» (JEPP, 

VIKTIG) Kommentar: Dette er i tråd med nåværende praksis på PEDRES. I noen tilfelle er det 

vanskelig for søker å ha avklart to veiledere, f eks i fagfelt der utvalget av veiledere er begrenset. 

Det bør være tilstrekkelig å kreve at hovedveileder skal oppnevnes i vedtaket. 

 

§ 3-11. Rettigheter til bruk av resultater og meldeplikt 

Pkt (4) Endres til «Ph.d.-kandidaten har meldeplikt om arbeidsresultater som klart har potensial for 

næringsmessig utnyttelse»  

Kommentar: Det er vanskelig å forutsi om forskningsresultater på kort eller lang sikt har kommersielt 

potensiale, og kandidatens meldeplikt bør avgrenses til resultater som det er nokså åpenbart kan 

utnyttes næringsmessig. 

 

§ 4-3 Søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandlingen 

Pkt (3) «Programutvalget kan avvise søknad om å få avhandling bedømt…» flyttes til § 4-4 Behandling 

av søknaden  

 

§4-17 Programutvalget mener det fortsatt bør utstedes et eget diplom for ph.d. i tillegg til vitnemål 

og Diploma supplement. Dette er lang tradisjon i akademia og gir en symbolsk understrekning av at 

en ph.d.-grad henger høyt i vår sektor.  

 

Forslag fra Lars Frers 

§ 4-13. Offentliggjøring av ph.d.-avhandlingen 

Det står ingenting om på hvilke(t) medier og hvordan avhandlingen skal offentligjøres. Min inntrykk 

er at praksisen ved de fleste institusjoner er fortsatt å plassere en papierkopi i biblioteket. Jeg synes 

det er fullstending utilstrekkelig. Mye bedre hvis den offentliggjøres digitalt, best på en måte og på et 

sted som faktisk gjør den tilgjengelig for offentligheten. Det støtter kvalitetskontroll (unngå plagiater, 

…) og hadde vært en gevinst i forhold til vitenskapsetikk like mye som i forhold til hverdagskomfort 

for de som er interessert i avhandlingen. 

 

 

Forslag fra Liv-Anne Halderaker 

§ 2-1.Vilkår for opptak 

(2) Det stilles normalt krav til at en søker må ha en vektet gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller 

bedre. 

Kommentar: Jeg foreslår at det legges inn informasjon om hvordan en beregner et vektet 

gjennomsnitt i Merknader til Forskriften.  

 

§ 2-5 Endelig prosjektbeskrivelse 

Kommentar: Her bør det også komme klart frem hvem som skal godkjenne endelig 

prosjektbeskrivelse.  



§ 2-6.Ph.d.-avtalen 

Kommentar: Det viser seg at det svært ofte er vanskelig å få på plass en signert avtale 3 uker etter 

opptak. Kan denne fristen forlenges? Eller kan det settes inn normalt innen tre uker etter opptak?  

 

§ 3-4.Opplæringsdelens formål, innhold og omfang 

(3) Kommentar: Hvorfor skal det ikke være krav til at alle studiepoengene i Opplæringsdelen skal 

være på ph.d.-nivå?  

 

Forslag fra Tony Burner 

Som faglig ansatt har jeg ikke sett dette ute på høring. Tilfeldighetene har seg at jeg får dette nå når 

jeg sitter og forbereder undervisning på morgendagens PhD-veilederkurs. Jeg tar utgangspunkt i et 

arbeid jeg gjør sammen med fire andre kolleger fra ulike fakulteter som en del av arbeidskravet for 

veilederkurset jeg tok i 2016-2017 (de står i kopi i denne e-posten). Vi planlegger å ferdigstille 

arbeidet og sende det som et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift. Det vi undersøker er hva som 

kjennetegner PhD-forskriftene ved alle de 19 PhD-givende institusjonene i Norge. Vi sammenligner 

forskriftene for å se på likheter og forskjeller. 

Hva passer det da bedre enn å ha anledning til å kommentere dette viktige arbeidet dere holder på 

med?  

Herved vil jeg komme med ett konkret innspill til endring i forskrift for PhD v/HSN.  

Vi kunne ikke se at noen andre institusjoner godtar PhD-kurs som ikke er på PhD-nivå, mens i 

utkastet på høring hos oss står det fortsatt følgende: «Minst 20 studiepoeng skal være på ph.d.-

nivå.» 

Det burde kanskje være en selvfølge, slik det er ved de andre institusjonene, at alle de 30 

studiepoengene skal være på PhD-nivå. Slik forskriften er i dag, kan altså de resterende 10 

studiepoengene være på et annet nivå enn PhD, f.eks. MA-nivå.  
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Høringssvar- endringer i HSNs lokale forskrifter- Handelshøyskolen 

Innledningsvis ønsker vi å gi kompliment til prosjektgruppen for et grundig arbeid så langt i prosessen. 

 

Kommentarer til forslag til ny opptaksforskrift 

 

1. Handelshøyskolen støtter forslaget med å skille ut opptaksdelen som egen forskrift. 

 

2. Til § 4, § 6 og § 7: opptakskrav, beregning og rangering av søkere 

Alternativ A virker å være formålstjenlig for å oppnå flest mulig faglig sterke, og muligens også faglig motiverte 

søkere. Men det er viktig å ta hensyn til om rekrutteringsgrunnlaget reduseres vesentlig ved å velge alternativ A. En 

viktig presisering er som følger: for at flere av bachelorgradene Handelshøyskolen tilbyr skal danne grunnlag for 

opptak til Master i økonomi og ledelse ved HSN, er det nødvendig at det skilles mellom faglig fordypning på 80 sp for 

opptak til master ved HSN, og bachelorgradenes faglige fordypning på minimum 80 sp. Årsaken til dette er at de to 

fordypningsgruppene ikke (nødvendigvis) vil harmonisere slik flere av Handelshøyskolens bachelorgrader er bygget 

opp. Handelshøyskolens tilbakemelding er derfor at en eventuell innføring av opptak, beregning og rangering av 

søkere på bakgrunn av faglig fordypning, må kunne inkludere støtte- og valgemner i bachelorgraden, og ikke kun 

beregnes ut fra bachelorgradens 80-gruppe.  

 

3. Kommentarer fra EVU-teamet ved Handelshøyskolen 

 

 §7 generelt: For studenter på erfaringsbasert master som selges på EVU gjøres det løpende opptak. 
Studenter som kvalifiserer tas opp fortløpende, noe som er nødvendig for å fylle opp plassene og for å gi 
tilbakemelding til studentene om igangsetting. I paragrafen er det nødvendig å ha et unntak for 
erfaringsbaserte masterprogram på EVU. 

 §15: Vi sliter med å forstå forskjellen på «videreutdanning» og «enkeltemner». Vi tror vi ved EVU HH er 
underlagt «enkeltemner». Dette bør spesifiseres. På bakgrunn av dette foreslår vi at §16 ligger innunder §15 
som et unntak. 

 §18: her må det fremkomme et unntak for EVU-studier som har andre søknadsfrister. 
 

 Dato: 02.11.2017 

Dok.nummer: 17/02784-22 
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Fra: Brita Scheel Rey/ Handelshøyskolen 
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Kommentarer til forslag til ph.d- forskriften 

 

Til § 4.11- Ny innlevering 

 

Tilbakemelding fra fagmiljø på Handelshøyskolen er at komiteen for vurdering av omarbeidet utgave av en ph.d-

avhandling absolutt bør være den samme som ved første innlevering. Grunnen til dette er at revisjonene ofte preges 

av dårlige prosesser, og tidvis så mye byråkratisk saksgang at det er en utfordring å ivareta frister og 

primæroppgaver. Et spørsmål som må avklares er hvordan de ulike delene av prosessen skal godgjøres for den 

sittende komiteen. Istedenfor ny komite ved vurdering av omarbeidet utgave, bør det heller vurderes en ny klage-

komite om avhandlingen underkjennes to ganger. 

 

Til slutt: I § 3.3. (2) henvises det til at veileders plikter er gitt i utfyllende bestemmelser. Disse bestemmelsene kan vi 

ikke finne. 

 



 
 

Høringssvar til Høring om endringer i 
HSNs lokale forskrifter. 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (Studentdemokratiet) vil takke for muligheten til å svare på 

Høring om endringer i HSNs lokale forskrifter. Studentdemokratiet stiller seg positive til at Høgskolen 

i Sørøst-Norge (Høgskolen) er i stadig utvikling, og nedenfor kommer studentenes syn på de 

endringene som er foreslått i de lokale forskrifter. 

Utfasing av utfyllende bestemmelser og innføring av merknader til de enkelte bestemmelsene: 

Studentdemokratiet stiller seg positive til at de materielle bestemmelsene i dagens utfyllende 

bestemmelser flyttes til den lokale forskriften de tilhører og at det utarbeides merknader til de 

enkelte emnene. Det er viktig for studentene ved Høgskolen at de lokale forskriftene skal være 

forståelige og lesbare for den vanlige student og eventuelle søkere, noe disse endringene kan bidra 

til. Vi ønsker derimot at det skal være et fokus på språkbruken i de lokale forskriftene og 

merknadene. Det er viktig å huske at det ikke bare er ansatte ved Høgskolen, men også studenter og 

søkere som benytter seg av de lokale forskriftene.  

Separat forskrift om opptak: 

Studentdemokratiet støtter forslaget om å utarbeide en separat opptaksforskrift. Vi støtter 

vurderingen om at en fortsatt felles forskrift kan bli uforholdsmessig omfattende og tung, noe 

studentene allerede erfarer med dagens felles forskrift. Det at en eventuell separat opptaksforskrift 

harmoniserer med nasjonalt lovverk og samsvarer med andre store aktører i UH-sektoren stiller vi 

oss også positive til. Dette kan være gunstig for studenter som har studert ved andre institusjoner 

eller som skifter institusjon i løpet av sitt studieløp. 

Endringer i Forskrift om opptak: 

Til de foreslåtte endringene i Forskrift om opptak som omhandler masterprogrammene ser 

studentmassen fordeler og ulemper med alternativ A og alternativ B til § 4, § 6 og § 7. 

Ved å benytte alternativ A legger Høgskolen mer til rette for studentene som er gode innenfor de 

fagene masteren omhandler. Dette kan bidra til et sterkere fagmiljø innenfor de ulike masterne, 

samtidig som det kan forhindre eventuelt frafall. Alternativ A til § 6 samsvarer også med dagens 

ordning ved UiO og UiT, noe vi ser som positivt. En utfordring med alternativ A er at dette forslaget 

er mer ressurskrevende og krever en omlegging av dagens praksis som det står i høringsnotatet. En 

annen utfordring med alternativ A er at denne ordningen kan gjøre det vanskelig for potensielle 

søkere å vite om de stiller sterkt nok til å komme inn eller ikke, her må det legges til rette for at det 

skal være klart og tydelig for søkerne hvilke krav som stilles dem. 

Ved å benytte alternativ B er det klart og tydelig hvilke krav som stilles den enkelte søker, samtidig 

som denne ordningen krever færre ressurser fra Høgskolen. Alternativ B kan derimot føre til at 

søkere som er svake innenfor de fagområdene masteren omfatter kommer foran søkere som er 

sterke innenfor fagområdene men svake innenfor andre. Dette kan føre til at søkerne er faglig 

svakere og at antall studenter som faller av masteren økes.  



 
 
Studentdemokratiet stiller seg mest positivt til alternativ A, men stiller seg derimot ikke negative til 

alternativ B. 

Studentdemokratiet støtter forslaget om å fjerne særordningen om kvote for tidligere HIT- eller HBV-

studenter som søker praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen. Vi er mot at studenter skal 

behandles annerledes basert på deres forutsetninger, og ønsker at studenter skal likestilles og at 

kvalitet prioriteres. 

Til § 3 Krav til engelsk stiller Studentdemokratiet seg positive til innføring av krav om karakter 3 eller 

bedre eller eventuelt engelsk programfag. Dette er et rimelig krav. Vi vil derimot spesifisere at vi 

mener at karakterkravet ikke bør settes høyere enn 3 slik som UiO har.  

Endringer i Forskrift om graden philosphiae doctor (ph.d.): 

Til endringer i forskriften om graden philosphiae doctor (ph.d.) stiller Studentdemokratiet seg 

positive til at det legges til rette for at to-trinnsprosessen med tilsetning og opptak harmoniseres og 

kan samkjøres. Vi oppfordrer også at det henvises til NKR 2. syklus og at forskriften tydeliggjøres og 

presiseres. 
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Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemnden ved HSN  

 

Saken i korte trekk 

Av Høgskolen i Sørøst-Norge sitt delegasjonsreglementet punkt 2.1.5 fremgår det at styret selv skal 

oppnevne medlemmer, herunder både studentmedlemmer og ansattmedlemmer, til klagenemnda ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. Studentmedlemmene som oppnevnes etter forslag fra Studentparlamentet er 

klare etter valg i Studentdemokratiet 17.11.2017. Det gjenstår i denne saken å formelt oppnevne 

studentmedlemmene av høgskolestyret 

 

Forslag til vedtak 

 Styret oppnevner følgende studentmedlemmer som følge av valg i Studentdemokratiet og nye 

oppnevninger av studentmedlemmer:   

o Camilla Rønnevik, Campus Notodden  

Utdanningsområde: Bachelor Spesialpedagogikk, HiU 

 

o Erland Lønnerød, Campus Porsgrunn  

Utdanningsområde: Informatikk og automatisering, TNM 

 

o Vara: Tine Haukenes Mitchell, Campus Porsgrunn  

Utdanningsområde: Bachelor Barnehagelærer, HiU 

 

Saksopplysninger 

Klagenemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal behandle klager over enkeltvedtak, fuskesaker og andre 

klagesaker for studentene, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1. Klagenemnda består av fem 

medlemmer med personlige varamedlemmer.  

 

Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, kan ikke være ansatt ved 

høyskolen, og oppnevnes av styret med en funksjonstid på tre år. To av medlemmene skal være tilsatte og 

oppnevnes av styret med en funksjonstid på tre år. To av medlemmene skal være studenter. Disse 

oppnevnes styret etter forslag fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Sørøst-Norge med en funksjonstid 

på ett år. 

 

Klagenemndas sammensetning bør ivareta hensyn til kjønnsfordeling og variert deltakelse fra 

studiestedene og utdanningsområdene. Medlemmer av høyskolens styre kan ikke være medlem av 
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klagenemnda. Medlem og varamedlem vil inneha sitt verv inntil nytt medlem er oppnevnt, selv om 

funksjonstiden er utløpt.  

 

Våren 2017 gjennomførte Studentdemokratiet valg til ulike studentverv for studieåret 2017-18. Til valget 

stilte kandidater som ikke var valgbare og det måtte derfor gjennomføres et nytt valg høsten 2017. Til 

dette valget stilte kun gutter. I henhold til kravene til likestilling mellom kjønnene følger det av uhl. § 7-6 

tredje ledd, med henvisning til likestillingsloven § 21, at dersom utvalget har fire eller fem medlemmer, 

skal hvert kjønn være representert med minst to. Med bakgrunn i dette måtte Studentdemokratiet 

fremme en kvinnelig kandidat, med kvinnelig vara til vervet i høgskolens klagenemnd. Det ble som følge 

av dette gjennomført et suppleringsvalg med direkte oppnevning av den kvinnelige kandidaten i 

Parlamentforsamlingen 17.11.17. Det var opprinnelig to varamedlemmer etter suppleringsvalget, men 

den ene har trukket seg så da står et varamedlem igjen. 

 

Vurdering 

Det er rektors vurdering at studentmedlemmene som er oppnevnt som resultat av suppleringsvalget i 

Parlamentsforsamlingen 17.11.17nå er i tråd med gjeldende regelverk, og anbefaler oppnevning til 

høgskolens Klagenemnd for gjeldende periode 

   

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda ved HSN  

 

Saken i korte trekk 

Styret bes oppnevne nye studentmedlemmer for skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge som 

følge av nytt valg til ulike studentverv for studieåret 2017-2018 i Studentdemokratiet 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret oppnevner følgende studentmedlemmer som følge av valg i Studentdemokratiet og nye 

oppnevninger av studentmedlemmer:   

o Charlotte Jacobsen, Campus Porsgrunn   

Utdanningsfelt: Bachelor sykepleie, HS 

o Simen T. Oftedahl, Campus Drammen   

Utdanningsfelt: Bachelor barnehagelærer, HiU 

o Vara: Tine Haukenes Mitchell, Campus Porsgrunn 

Utdanningsfelt: Bachelor barnehagelærer, HiU 

o Vara: Steinar Vikholt, Campus Porsgrunn   

Utdanningsfelt: Master vernepleie, HS 

 

2. Studentmedlemmene og personlig vara oppnevnes for perioden 1. januar 2018 – 31. desember 

2018. 

Saksopplysninger 

Skikkethetsvurdering er hjemlet i universitets- og høyskoleloven og i forskrift om skikkethetsvurdering i 

høyere utdanning, som er en nasjonal forskrift. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er 

vurdert som skikket for yrket, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-10.  

 

Skikkethetsvurdering av studenter inngår i HSNs studieprogrammer på bachelor- og masternivå, og 

inkluderer blant annet alle typer lærerutdanning, sykepleieutdanning, barnevernspedagog, radiograf, 

optiker, vernepleie og jordmorfag. Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentenes 

faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i den profesjonen studenten utdanner seg til. 

Forskriften vektlegger at en student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns/elevers eller pasienters, 

klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, ikke er skikket for yrket.  

I forskriftens § 6 angis hvem som skal være medlemmer. Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen, 

studentrepresentantene for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende funksjon er 

nemndas leder. Det skal ikke velges vararepresentanter for medlemmene i nemnda. Dette begrunnes 
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med at det er relativt få saker til behandling, og at det derfor er ønskelig at nemndas medlemmer selv er 

til stede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring.  

 

Ved HSN vil to eller flere fakulteter omfattes av skikkethetsvurdering. Nemndas sammensetning ivaretar 

primært de store profesjonsutdanningene, som erfaringsmessig har saker. 

 

Våren 2017 gjennomførte Studentdemokratiet valg til ulike studentverv for studieåret 2017-18. Til valget 

stilte kandidater som ikke var valgbare og det måtte derfor gjennomføres et nytt valg høsten 2017. Ingen 

studenter stilte til suppleringsvalget til verv i Skikkethetsnemnda høsten 2017, så de foreslåtte 

studentmedlemmene ble direkte oppnevnt i Parlamentforsamlingen 17.11.17. 

 

Vurdering 

Det er rektors vurdering at studentmedlemmene som er oppnevnt i Parlamentsforsamlingen 17.11.17 er i 

tråd med gjeldende regelverk, og anbefaler oppnevning til høgskolens Skikkethetsnemnd for gjeldende 

periode. 

   

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Søknad om endring av navn på Bachelor i Internasjonal markedsføring  

 

Saken i korte trekk 

‘Bachelor i turisme og ledelse’ i Bø har hatt lave opptakstall og svært lav kandidatproduksjon de siste 
årene. Det er vedtatt av høgskolestyret 0-opptak fra og med opptaket 2017. Programmet nedlegges i 
2018 da det ikke lenger har aktive studenter. Kjerneemnene i ‘Bachelor i turisme og ledelse’ inngår fra 
høsten 2018 i ‘Bachelor i internasjonal markedsføring’. Læringsutbyttene endres ikke vesentlig, men kun 
til en mer spisset profil. Det søkes derfor i møte i Utvalg for utdanningskvalitet 08.12.17 om navnendring 
til ‘Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv’.   
 

Saksopplysninger 

I henhold til høgskolens delegasjonsmatrise og rutine KS-1.2: Årlig revisjon og endring av studie- og 

emneplaner, har Utvalg for utdanningskvalitet fullmakt til å godkjenne vesentlige endringer i studie- 

og emneplaner fra og med 60 studiepoeng som ikke utløser en reakkreditering.  

 

I forbindelse med arbeid med utvikling av studiet ‘Bachelor i internasjonal markedsføring’ har det 

vært i nært samarbeid med det som den gang het ‘Bachelor i reiseliv’ i Bø. Det har bidratt til mye 

likheter i programoppbygging. Når Bachelor i reiseliv nå legges ned, integreres kjerneelementene i 

‘Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv’ ved Campus Ringerike. Både reiselivsemnene og 

emnene i internasjonal markedsføring er i større grad enn i de to separate utdanningene styrket 

gjennom både omfang og dybde. 

 

Læringsutbyttene har i den integrerte bacheloren fått et gjennomgående løft og spissing av 

formuleringene i alle de tre kompetanseområdene. I følgende tabell vises et eksempel på hvordan 

læringsutbyttene er formulert under kunnskapskomponenten - før og nå: 

 

Endringene er basert på hvordan fagmiljøene tilknyttet de to bachelorene over tid har erfart at 

arbeidslivet har behov for kompetanse som ligger i skjæringspunktet internasjonal markedsføring og 

reiseliv. Andre reiselivsutdanninger i Norge tilbyr for en stor del tradisjonelle generalistutdanninger, 

og er hovedsakelig nasjonalt rettet. Studentrekrutteringen til det omarbeidede studietilbudet vil 

styrke den internasjonale profilen i studieporteføljen ved Handelshøyskolen og HSN.  

 

Slik Bachelorgraden i internasjonal markedsføring og reiseliv nå er sammensatt og tilpasset i 

emneporteføljen, tilfredsstiller den kravene for opptak til Master i økonomi og ledelse, spesialisering 

i markedsføring. Studieporteføljen ved Handelshøyskolen får en mer konsistent sammenheng slik at 

kandidatene kan gå direkte fra bachelor til master og fakultetets ph.D-utdanning.  
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Endringene medfører ingen økte behov for finansiering. Det er ingen praktiske problemer relatert til 

gjennomføringen av studie- og emneplaner, ressurser, tilretteleggingen for og vurderingen av 

studentens oppnåelse av læringsutbytte - eller konsekvenser for fremtidige søkere og studenter som 

er forsinket i de tidligere studieløpene. 

 

Det er viserektors vurdering at søknaden om endring av navn på det omarbeidede bachelorstudiet 

reflekterer en spissing som støtter opp under høgskolens strategiske mål: Studiets profil fremstår 

som tidsriktig og relevant for samfunns- og arbeidsliv. Det betraktes som meget gunstig at 

rekrutteringen av studenter samles rundt ett program – og som samtidig gir gode vilkår for at det 

samlede fag- og forskningsmiljøet vil styrkes.  

 

Viserektor anbefaler godkjenning av navneendringen under forutsetning av at ønsket navneendring 

er dekkende for studiets faglige innhold og læringsutbytte, slik dette blir definert i gjeldende 

studieplan som behandles i neste UFU-møtet. Viserektor ber UFU ta stilling til endelig vedtak i møtet 

08.12.17. 

  

Click here to enter text. 
 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Oversikt over kallelser gjort i 2016 / 2017 

 

Saken i korte trekk 

Saken omhandler grunnlaget for og viser oversikt over antall ansettelser ved kallelse som har blitt foretatt 

i løpet av årene 2016 og 2017 ved HSN. 

 

Saksopplysninger 
Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger er hjemlet i universitets- og høyskoleloven  

§ 6-3. Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger foretas av styret, eller etter styrets beslutning av 

underordnet organ eller ett eller flere ansettelsesutvalg. 

 

Styret har under styresak 17/00393 fattet vedtak om delegering av ansettelsesmyndighet til 

underliggende organ ved HSN, jf. personalreglement for HSN, kapittel 5, § 17. 

 

Ansettelser benevnt ved kallelse i universitets- og høgskolesektoren er hjemlet i universitets- og 

høyskoleloven § 6-3 (4): 

 

«Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten 

forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg 

dette.»  

 

Kallelse kan f.eks. benyttes dersom det er ønskelig å ansette en spesielt anerkjent forsker/professor i 

midlertidig stilling for å fylle et mer kortvarig behov, eller i andre sammenhenger der utlysing er 

uhensiktsmessig, eventuelt for å fremme likestilling. Kallelser benyttes i hovedsak for midlertidige 

stillinger og bistillinger(II-stillinger). Ansettelse ved kallelse innebærer at stillingen ikke lyses ut offentlig. 

 

Loven regulerer som vist til, at kun styret selv er ansettelsesorgan ved kallelser. 

 

Etter anmodning fra styret ved HSN, er det utarbeidet en oversikt over antall ansettelser ved kallelse i 

løpet av årene 2016 og 2017 – fordelt på enhet, stillingskategori og kvinneandel i HSN som følger:  
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2016 
Fakultet/ 

avdeling 

Totalt 

kode 

1013 

Kvinner 

kode 

1013 

Totalt 

kode 

1011 

Kvinner 

kode 

1011 

Totalt 

kode 

1198 

Kvinner 

kode 

1198 

Totalt 

antall 

Antall 

kvinner 

 

HH 1  2    3  

HS 6 3 2 2   8 5 

HIU 3 1 2 1   5 2 

TNM 1 1     1 1 

 

Sum 

 

11 

 

5 

 

6 

 

3 

   

17 

 

8 

 

2017 
Fakultet/ 

avdeling 

Totalt 

kode 

1013 

Kvinner 

kode 

1013 

Totalt 

kode 

1011 

Kvinner 

kode 

1011 

Totalt 

kode 

1198 

Kvinner 

kode 

1198 

Totalt 

antall 

Antall 

kvinner 

 

HH 3      3  

HS 3 1 1    4 1 

HIU         

TNM     1 1 1 1 

Andre 

(TLC) 

    1  1  

 

Sum 

 

6 

 

1 

 

1 

  

2 

 

1 

 

9 

 

2 

 

Styret tar sak om ansettelser ved kallelse i løpet av årene 2016 og 2017 ved HSN til orientering. 

 

 

 

 

  

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Meldingssaker til styremøtet 14.12.2017 

 

- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget ved HSN 15.02.2017 

- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget ved HSN 29.03.2017 

- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget ved HSN 23.05.2017 

- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget ved HSN 19.09.2017 

- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget ved HSN 16.11.2017 

- Referat fra IDF-møtet 11.12.2017 (ettersendes) 

Saken i korte trekk 

Skriv saken i korte trekk her. 

Forslag til vedtak 

Skriv forslag til vedtak her.  

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Referat LMU 15.02.2017 

Sak nr. 01/17: Møteplan 

-Onsdag 29.mars på Drammen  

-Tirsdag 23.mai i Bø  

-Tirsdag 19.september i Porsgrunn 

-Torsdag 16.november i Vestfold 

Møtene starter kl.10:30, og avsluttes kl.13:30. 

Det er ønskelig å besøke ulike campus. Det var også et ønske om en kort omvisning på campusene. Morten tar ansvar 

for omvisninger.  

 

Vedtak: Møteplanen ble godkjent. 

 

Sak nr. 03/16 og 04/16: Konstituering av utvalget og av leder 

Vedtak: Halvor Austenå ble valgt som leder av LMU ut studieåret 2016/17.  

 

Sak nr. 06/16: Etablering av Arbeidsutvalg (AU) for LMU 

Forslag til AU: 

-Halvor Austenå (leder) 

-Mette Larsen (sekretær) 

-Tommy Aasebø (student) 

-Ellen Svarverud (faglig ansatt) 

 Vår dato: 17.02.2017 
Dok.nummer: 17/00809-1 

  
  
  
  
 

MØTEREFERAT 
___ ___ 

     
 

Til stede: Halvor Austenå/Avdeling for utdanning og studiekvalitet (På Skype fra kl. 06/16) 
Ellen Svarverud (På Skype) 
Thorvald T. Abrahamsen 
Morten Østby 
Linn Oskarsen / student 
Tommy Aasebø / student 
Lena Stølen / student 
Michael Melbye / student  
Anne Mari Fredriksen / observatør SSN  
 

Kopi til Stine Bergman Olsson/Seksjon for studiekvalitet og analyse  
Fraværende: Thor Christian Bjørnstad 

Synne Kleiven 
Thomas Bogen 

Referent: Mette Larsen, tlf. +47 31009360, Mette.Larsen@usn.no 
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AU skal planlegge LMU-møtene og sette opp saksliste. De skal også følge opp utviklingen i sakene som er oppe til 

behandling i tillegg til å holde tak i løpende drift.  

 

Vedtak: AU består resten av studieåret 2016/2017 av de fire representantene: 

-Halvor Austenå (leder) 

-Mette Larsen (sekretær) 

-Tommy Aasebø (student) 

-Ellen Svarverud (faglig ansatt) 

 

 

Sak 05/16: Organisering av LMU 

For å kople LMU opp mot aktiviteten på campus, så er det ønskelig med en kontaktperson i studentenes 

campusstyrer i tillegg til en kontaktperson som er ansatt.  

 

Ansattrepresentanten skal ha en formidler-rolle på campus i forhold til fysisk og psykososialt læringsmiljø, i tillegg til å 

fange opp saker og gi informasjon. Det ble foreslått at campusavdelingen/driftssjefen blir forespurt om denne 

oppgaven.  

 

 

Vedtak:  

-LMU vil pålegge studentene å oppnevne en kontaktperson. AU formulerer et brev hvor de sier noe om hvilke 

forventninger de har til en slik funksjon, og sender det til leder i campusstyrene. 

Mette skriver forslag til brev, og utarbeider det ferdig i samarbeid med Michael før det sendes ut.  

-Morten følger opp ansattkontaktene, legges frem på neste LMU-møte 

 

Kontaktpersonene må være på plass til møte den 29.mars. 

 

07/16: Læringsmiljøundersøkelse, innhold og framdrift 

I forrige møte var det enighet om at LMU ikke skal initiere noen fullskala-undersøkelse på nåværende tidspunkt. 

 

Vedtak:  

-LMU ønsker innsyn i type henvendelser, antall henvendelser og retningslinjer for hvordan henvendelser håndteres 

knyttet til «Si ifra». 

-Vurdering av en læringsmiljøundersøkelse for HSN i 2018 tas opp på LMU-møte i mai.  

 

02/17: Intranettside for LMU 

LMU har fått en side på intranettet; https://min.usn.no/student/tjenester-for-

studenter/radgivningstjenester/laringsmiljoutvalget-lmu/ 

Siden bør inneholde:  

-innkallinger og referater  

-kontaktpersoner og sammensetning av utvalget.  

I tillegg må siden må fylles med noe som viser aktivitet og arbeidsområder.  

 

Vedtak: Utvalgets medlemmer sender inn linker eller dokumenter som de mener viser aktivitet og arbeidsområder for 

LMU. Sekretæren vedlikeholder siden. 

 

03/17: Opplæring av LMU-medlemmer 

Universell har laget håndbok for studenter som sitter i LMU: http://www.universell.no/lmu/haandbok-for-studenter-

i-lmu/  Denne skal revideres våren 2017, Mette sitter i referansegruppa og tar gjerne imot innspill til endringer. 

 

Vedtak: LMU ønsker å invitere Universell til opplæring fysisk eller via Skype, på neste møte. LMU ønsker også at 

eventuelle nye studenter neste studieår skal få en opplæring fra Universell tidlig i studieåret.  

 

04/17: En orientering om den nye digitale læringsplattformen Canvas 

Canvas skal tas i bruk fra høsten 2017.  

https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/radgivningstjenester/laringsmiljoutvalget-lmu/
https://min.usn.no/student/tjenester-for-studenter/radgivningstjenester/laringsmiljoutvalget-lmu/
http://www.universell.no/lmu/haandbok-for-studenter-i-lmu/
http://www.universell.no/lmu/haandbok-for-studenter-i-lmu/
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Seksjonsleder Hjørdis Hjukse orienterte om den nye digitale læringsplattformen som nå tas i bruk av de fleste i 

sektoren nå. Studentene var positive til den nye løsningen, og ønsket at hun kom og orienterte i andre fora for 

studentene hvilket hun var positiv til.  

 

Vedtak: LMU ønsket å se på i hvilken grad Canvas oppfyller kravet til Universell utforming. Hjørdis bidrar med å skaffe 

rapporten fra anbudsprosessen.  

 

 

05/17: Statusoppdatering om HMS-status på lab’ene. 

Øyvind Sæter orienterte via Skype om status for HMS-arbeidet på lab’ene på HBV, herunder avviksrapportering, 

sikkerhetsrutiner, varsling, beredskap og risikovurderinger på de lab’er som innebærer risiko for personer eller bygg.  

 

Vedtak: LMU ber om en rapport på status og intern organisering av HMS på lab’ene. 
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Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 

Dato: 29.03.2017 kl. 10:00 

Møtet ble holdt: campus Drammen 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede:  Halvor Austenå , Synne Kleiven, Thomas Bogen (ikke tilstede under sak 5/17), 

Thorvald Tangjerd Abrahamsen, Morten Østby,  

Studentrepresentanter: Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø, Lena Stølen, 

Michael Melbye, Linn Oskarsen Løkke,  

Observatører: Mari Birkelund Bjørn, Skjæret Stenhammer,  

Sekretær: Mette Larsen 

  

Møtende varamedlemmer: Thor Christian Bjørnstad (ikke tilstede udner sak 5/17) 

  

Forfall:  Ellen Svarverud 

  

 

 

Saksliste Side 

Vedtakssaker 

1/17 17/00809-10 Sak 05/16 Organisering av LMU 3 

2/17 17/00809-15 Sak 4/17 læringsplattformen Canvas 4 

3/17 17/00809-11 Sak 07/16 Læringsmiljø, innhold og fremdrift 5 

4/17 17/00809-13 Sak 03/17 Opplæring av LMU-medlemmene 6 

5/17 17/00809-12 Sak 06/17 Handlingsplan for læringsmiljøutvalget (LMU) 2017-2019 7 

Orienteringssaker 

1/17 17/00809-14 Sak 05/17 Statusoppdatering om HMS-status på lab'ene 9 

    

 

 

campus Drammen, 29.03.2017 
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Vedtakssaker 

 

1/17 Sak 05/16 Organisering av LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 29.03.2017 1/17 

 

 

Forslag til vedtak 

 

LMU følger opp kontaktene ved å invitere dem til et Skype-møte.  

Campusstyrenes kontakter bør være klart til 1.september hvert år.   

 

 

 

 

Vedtak  

-Rollen som kontaktperson for LMU legges inn som en fast oppgave for campusstyret. Legges inn i ny 

avtalen mellom studentdemokratiet og HSN som er under revidering.  

-Campusstyrenes kontaktpersoner skal være klart til 1.september hvert år.  

-Campusstyrenes kontaktpersoner inviteres til et Skype-møte umiddelbart etter dette for å knytte 

kontakt.  

-Kontaktpersonene inviteres inn når LMU har møter på de ulike campus.  

-Det bør vurderes et årlig møtepunkt mellom kontaktpersonene (både fra campusstyret og fra 

driftsavdelingen) og LMU. 
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2/17 Sak 4/17 læringsplattformen Canvas 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 29.03.2017 2/17 

 

 

Forslag til vedtak 

 

LMU tar saken til etteretning 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

LMU tar saken til etteretning 
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3/17 Sak 07/16 Læringsmiljø, innhold og fremdrift 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 29.03.2017 3/17 

 

Rapporten om henvendelsene fra «Si ifra» ble gjennomgått. LMU stiller spørsmål ved hvor kjent dette er 

blant studentene, og hva funksjonen er ment brukt til. Bruken av intranettet er nok også varierende blant 

studentene. Forhåpentligvis opplever de aller fleste studenter at det enkleste og beste er å ta saken opp 

på lavest mulig nivå og løse den der. Studentleders innspill er at de fleste studentene vil foretrekke å 

snakke med noen fremfor å sende en melding i et datasystem som man ikke vet helt hvordan behandles. 

Denne rapporten bør derfor ikke anses som en situasjonsbeskrivelse på læringsmiljøet blant studentene 

på HSN.  

 

Studentombudet som styret har vedtatt at skal på plass høsten 2017 vil bli en kontaktperson for en del 

saker knyttet til læringsmiljøet. Det er derfor viktig at LMU støtter opp om denne funksjonen og etablerer 

god kontakt tidlig.  

 

Forslag til vedtak 

 

LMU tar saken til etteretning 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

LMU tar saken til etteretning 
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4/17 Sak 03/17 Opplæring av LMU-medlemmene 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 29.03.2017 4/17 

 

Universell har et nasjonalt oppdrag om å styrke læringsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg. Dette gjør de 

gjennom å dokumentere og synliggjøre saker som LMU er/bør være opptatt av, utrede og formidle samt 

tilby konkrete verktøy i arbeidet.  

Både det fysiske, organisatoriske, psykososiale og det fysiske læringsmiljøet skal ivaretas. 

 

LMU sin rolle ble gjennomgått med fokus på oppgavene som pådriver, observatør og som 

kontrollfunksjon.  

 

 

Forslag til vedtak 

 

I forkant av første møte i nytt studieår skal opplæring gis nye studenter som er LMU-medlemmer. 

Sekretæren er ansvarlig for at dette blir gjennomført.  

 

 

 

Vedtak  

I forkant av første møte i nytt studieår skal opplæring gis nye studenter som er LMU-medlemmer. 

Sekretæren er ansvarlig for at dette blir gjennomført 
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5/17 Sak 06/17 Handlingsplan for læringsmiljøutvalget (LMU) 2017-2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 29.03.2017 5/17 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til handlingsplan for perioden 2017 - 

2019 

Handlingsplanen(e) skal foreligge til 1/10 2017. 

 

 

 

 

 

Vedtak  

AU legger frem et utkast til handlingsplan/arbeidsplan på møte 23.mai. Planen vedtas i september-møte. 

Handlingsplan for tilrettelegging må implementeres i LMU sin arbeidsplan, og arbeidet må koordineres. 
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Orienteringssaker 

 

1/17 Sak 05/17 Statusoppdatering om HMS-status på lab'ene 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 29.03.2017 1/17 

 

 

Forslag til vedtak 

 

.  

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 

Dato: 23.05.2017 kl. 10:30 

Møtet ble holdt: Campus Bø 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede 23.05.2017:  Synne Kleiven, Thorvald Tangjerd Abrahamsen, Tommy-Kristoffer Krogstad 

Aasebø, Michael Melbye, Mari Birkelund Bjørn, Anne Skjæret Stenhammer, 

Mette Larsen (ref) 

Steffen Opheim representerte driftsavdelingen 

  

Da LMU ikke var vedtaksdyktige på møtet den 23.05.2017, så ble sakene drøftet i 

dette møtet. Oppsummering av drøftingene ble sendt ut, og den 02.06.2017 ble 

det gjennomført et Skype-møte hvor vedtakene ble gjort i et vedtaksdyktig LMU.  

 

Tilstede 02.06.2017 Halvor Austenå, Linn Oskarsson Løkke, Morten Østby, Synne Kleiven, Thorvald T. 

Abrahamsen, Mari Birkelund Bjørn, Michael Melbye og Ellen Svarverud, Mette 

Larsen (ref) 

  

 

 

Saksliste Side 

Vedtakssaker 

6/17 17/00809-17 7/17 - Oppfølging status HMS på lab og verksted  3 

7/17 17/03764-1 
Saksgrunnlag sak 8/17 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 

2018 
3 

8/17 17/00809-18 6/17 - Handlingsplan/arbeidsplan for LMU 4 

9/17 17/03533-1 9/17 Studiestart 2017 4 

10/17 17/00809-21 11/17 - Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2018 - 2023 5 

11/17 17/00809-22 10/17 Rutine ved mobbesaker 5 
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Campus Bø, 23.05.2017 
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6/17 7/17 - Oppfølging status HMS på lab og verksted  
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.05.2017 6/17 

 

Rapporten LMU har fått tilsendt ble gjennomgått, og bortsett fra at det er ønskelig at feltturer ved 

institutt for natur og miljø er med neste gang, så var det ingen kommentarer til rapporten.  

Rapporten gir inntrykk av at studentenes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt gjennom etablerte rutiner 

og opplæring.  

 

Forslag til vedtak 

 

LMU tar rapporten til etterretning, og ser ingen grunn til å følge opp denne ytterligere 

 

Votering 
 

Vedtak  
LMU tar rapporten til etterretning, og ser ingen grunn til å følge opp denne ytterligere 

 

 

 

 

7/17 Saksgrunnlag sak 8/17 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.05.2017 7/17 

 

På det nåværende tidspunkt vil det være vanskelig å finne studentrepresentanter til en arbeidsgruppe. 

Rådgiver i Studentdemokratiet Hilde Røneid inviteres derfor inn frem til studentene er på plass før 

septembermøte i LMU.  

 

Det er viktig at kommunikasjonsavdelingen koples tett på i arbeidet.  

 

Forslag til vedtak 

 

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to studenter og to ansatte samt Mari Birkelund Bjørn i 

Studentsamskipnaden som har lederansvaret. Gruppa legger frem en fremdriftsplan for forarbeid med 

informasjon og rekruttering samt etterarbeid og oppfølging av resultatene ved HSN. Fremdriftsplanen 

legges frem på september-møte i LMU 

  

 

Votering 
 

Vedtak  
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to studenter og to ansatte samt Mari Birkelund Bjørn i 

Studentsamskipnaden som har lederansvaret. Gruppa legger frem en fremdriftsplan for forarbeid med 

informasjon og rekruttering samt etterarbeid og oppfølging av resultatene ved HSN. Fremdriftsplanen 

legges frem på september-møte i LMU 
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8/17 6/17 - Handlingsplan/arbeidsplan for LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.05.2017 8/17 

 

Et forslag til arbeidsplan ble presentert og diskutert.  

 

Forslag til vedtak 

 

Arbeidsplanen er gjeldende for studieåret 2017-18 

AU jobber videre med innspillene, og presenterer endelig plan for LMU i september.  

 

Votering 
 

Vedtak  
Arbeidsplanen er gjeldende for studieåret 2017-18 

AU jobber videre med innspillene, og presenterer endelig plan for LMU i september.  

 

 

 

9/17 9/17 Studiestart 2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.05.2017 9/17 

 

Det ble orientert om planer for studiestarten 2017. 

Det er viktig at Studentombudet er synlig i studiestarten, og det ble diskutert om LMU kan være en 

pådriver for dette. Foreløpig er det ikke helt klart når ombudet er på plass, og det kan være at det ikke er 

før studiestartukene er over.  

LMU ønsker en evalueringsrapport hvor de gode eksemplene kommer frem slik at campusene kan lære av 

hverandre.  

 

Forslag til vedtak 

 

LMU etterspør evalueringsrapport fra Avdeling for utdanning og studiekvalitet etter studiestart. 

 

Votering 
 

Vedtak  
LMU etterspør evalueringsrapport fra Avdeling for utdanning og studiekvalitet etter studiestart. 
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10/17 11/17 - Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2018 - 2023 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.05.2017 10/17 

 

Foreløpig utkast til handlingsplan ble lagt frem for LMU.  

Viktigheten av involvering og at både studenter og ansatte kjenner eierskap i forhold til planen ble trukket 

frem som svært viktig for at handlingsplanen skal være et levende verktøy i kvalitetsarbeidet og i 

utviklingen av HSN.  

 

Forslag til vedtak 

Det gjennomføres en involveringsprosess hvor seksjoner som i stor grad må jobbe med inkluderende 
læringsmiljø og universell utforming inviteres til møter med det mål at seksjonene selv kommer med 
tiltakene. 
Ansvaret for prosessen ligger i avdeling for Utdanning og studiekvalitet. 
Handlingsplan med tiltak skal legges frem for LMU for godkjenning i november. 

 

Votering 
 

Vedtak  
Det gjennomføres en involveringsprosess hvor seksjoner som i stor grad må jobbe med inkluderende 
læringsmiljø og universell utforming inviteres til møter med det mål at seksjonene selv kommer med 
tiltakene. 
Ansvaret for prosessen ligger i avdeling for Utdanning og studiekvalitet. 
Handlingsplan med tiltak skal legges frem for LMU for godkjenning i november. 

 

 

 

 

11/17 10/17 Rutine ved mobbesaker 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.05.2017 11/17 

 

HiT hadde en rutiner for håndtering av mobbesaker både ansatt-student, student-ansatt og ansatt-ansatt. 

Den kan brukes som et utgangspunkt.  

Det som primært er behov nå er student-ansatt. De ansatte er ivaretatt gjennom andre rutiner, og det er 

ivaretakelsen av studenten som er fokus for LMU.  

 

Forslag til vedtak 

 

LMU ønsker at det utarbeides rutiner for oppfølging av mobbesaker. Ønsket oversendes avdeling for 

Utdanning og studiekvalitet 

 

Votering 
 

Vedtak  
LMU ønsker at det utarbeides rutiner for oppfølging av mobbesaker. Bestillingen oversendes avdeling for 

Utdanning og studiekvalitet 
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Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 

Dato: 19.09.2017 kl. 10:30 

Møtet ble holdt: Campus Porsgrunn 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede:  Thorvald T. Abrahamsen, Synne Kleiven (til 13:30), Linn Oskarsen Løkke (på 

Skype fra kl. 12), Mari Birkelund Bjørn, Tommy Aasebø, Morten Østby, Cecilie 

Jurgens (studentombud), Ellen Svarverud (på Skype) 

  

Møtende varamedlemmer:  

  

Forfall:  Halvor Austenå,  

Leiba Akthar (studentrepresentant) 

Anne Skjæret Stehammer (bibliotek)  

  

 

 

Saksliste Side 

Vedtakssaker 

12/17 17/00809-27 Konstituering av LMU 2017-2018 3 

13/17 17/00809-26 Arbeidsplan for Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2017-2018 3 

Orienteringssaker 

 

2/17 17/00809-28 Evaluering av studiestarten 2017 4 

3/17 17/00809-29 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø. 4 

4/17 17/00809-25 SHOT-undersøkelsen 2018 5 

5/17 17/00809-30 Nye medlemmer i LMU 5 

    

 

 

Campus Porsgrunn, 19.09.2017 
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Vedtakssaker 

12/17 Konstituering av LMU 2017-2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 19.09.2017 12/17 

 

Forslag til vedtak 

 

Student Linn Oskarsen Løkke velges til leder for LMU for studieåret 2017/18. 

 

Arbeidsutvalget (AU) består av leder Linn Oskarsen Løkke, sekretær Mette Larsen, ansattrepresentant 

Ellen Svarverud og studentrepresentant  ………….. 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Student Linn Oskarsen Løkke velges til leder for LMU for studieåret 2017/18. 

 

Arbeidsutvalget (AU) består av leder Linn Oskarsen Løkke, sekretær Mette Larsen, ansattrepresentant 

Ellen Svarverud og studentrepresentant Tommy Aasebø 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

13/17 Arbeidsplan for Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2017-2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 19.09.2017 13/17 

 

Arbeidsplanen ble lagt frem, og med små justeringer ble den votert over. 

 

Forslag til vedtak 

 

Arbeidsplanen for 2017-18 vedtas 

 

Votering 
 

Vedtak  
LMUs arbeidsplanen for 2017-18 ble vedtatt 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Orienteringssaker 

2/17 Evaluering av studiestarten 2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 19.09.2017 2/17 

 

LMU har bedt Avdeling for studiekvalitet og analyse om en evaluering av studiestarten 2017. Rapporten 

vil være klar til LMU-møte 16.november.  

Internasjonalt kontor vil også utarbeide en evaluering av studiestarten.  

-LMU forespør campusansvarlige for studiestarten om en evaluering på campusnivå 

 

3/17 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø. 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 19.09.2017 3/17 

 

KD har pålagt alle høyere utdanningsinstitusjoner å ha en plan for arbeidet med tilrettelegging. Ved HSN 
har vi valgt å kalle den «handlingsplan for inkluderende læringsmiljø» 
Planen skal utarbeides i LMU og vedtas der. LMU har våren 2017 blitt enige om at denne planen skal 
utarbeides gjennom en medvirkende prosess hvor de som jobber med studenter på ulike måter inviteres 
til å komme med innspill tidlig. 
Per 12.september er tre av 11 møter gjennomført, og de oppleves som nyttige, og det kommer flere 
innspill til hva som er barrierer og hvilke tiltak som kan gjennomføres på seksjonsnivå og på 
institusjonsnivå. 
 
Følgende innkalling er sendt: 
Institusjonen er pålagt å utarbeid en handlingsplan for inkluderende læringsmiljø. I den forbindelse vil vi 
gjerne invitere de som «vet hvor skoen trykker» til et kort Skype-møte. Det er satt av en time, og det er to 
spørsmål vi skal diskutere: 
-Hvilke barrierer opplever dere å ha i forhold til inkluderende læringsmiljø i dag? 
-Hvordan kan HSN jobbe for å bryte ned disse barrierene? 
Thorvald T. Abrahamsen som er ansvar for tilrettelegging ved HSN vil gi en kort innledning om 
inkluderende læringsmiljø. 
Du er velkommen til å videresende invitasjonen til de du måtte ønske i din stab. Vi ønsker at flere 
inkluderes i dette arbeidet. 
Prosessen etter denne møterekken, er at planen sendes på høring før den vedtas i Læringsmiljøutvalget 
 
Følgende har blitt invitert: 

o Opptak 
o Internasjonalt kontor 
o Drift 
o Eksamen 
o SSN 
o Studentservice 
o Karriere 
o TLC 
o Parlamentet 
o Kommunikasjon 
o Etter- og videreutdanning 

o Studieveiledere 

Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø skal vedtas på LMU-møte 16.november 
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4/17 SHOT-undersøkelsen 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 19.09.2017 4/17 

 

Leder av arbeidsgruppa Mari Birkelund Bjørn presenterte arbeidet med SHOT-undersøkelsen frem til nå.  

 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to studenter og to vitenskapelig ansatte samt LMU-
sekretær, og Mari Birkelund Bjørn fra SSN og LMU som leder. 
Kirsten Eika Amsrud og Geir Grimeland er vitenskapelige representanter, og Simen Oftedal og Sandra 
Michelle Kleven er studentrepresentanter. Deres oppgave er fortrinnsvis å være rådgivende slik at 
arbeidet som gjøres er i tråd med det som er gjennomførbart og smart i praksis 
Det har vært avholdt Skype-møte den 11.september hvor deltakerne ble orientert om undersøkelsen og 
om det oppdraget arbeidsgruppen har fått fra ledelsen ved HSN og fra LMU om høyest mulig svarprosent 
på undersøkelsen samt gode planer for bruken av resultatene. 

 

5/17 Nye medlemmer i LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 19.09.2017 5/17 

 

Studentene velger sine representanter til LMU for ett år av gangen. 
For 2017/18 er følgende kandidater meldt inn: 
1. Linn Oskarsen Løkke (også medlem i 2016/17) 
2. Tommy Kristoffer Aasebø (også medlem i 2016/17) 
3. Laiba Akhtar (ny i 2017/18) 
4. 

Den fjerde studentrepresentanten vil være klar etter studentenes suppleringsvalg som avsluttes 

29.september.  

 

   

 

EVENTUELT: 

-Møteplan for vår 2018: 

7.februar kl. 11:30-14:30 på campus Vestfold 

21.mars kl. 11:30-14:30 på campus Notodden 

25.april kl. 11:30-14:30 på campus Ringerike 

-Vi har tidligere snakket om å ha november-møte på Skype/Omnijoin. Da vi ser at det er mange viktige 

saker som skal opp, så ønsker vi allikevel å møtes fysisk. 

-Maija; noen med ansvar for tilrettelegging mangler på flere campus. Dette mangler i dag på flere 

campus. Saken tas opp som egen sak i LMU-møte 16.november. I tillegg bør problemstillingen inn i 

arbeidsplanen til LMU og i handlingsplan for inkluderende læringsmiljø.  
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Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 

Dato: 16.11.2017 kl. 10:30 

Møtet ble holdt: campus Vestfold 

Referent Mette Larsen 

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede:  Halvor Austenå, Ellen Svarverud, Thorvald Tangjerd Abrahamsen, Morten 

Østby, Tommy-Kristoffer Krogstad Aasebø, Linn Oskarsen Løkke, Thomas 

Bogen, Laiba Akthar, Bo-Andre Høyer-Pedersen 

 

Observatører: Mari Birkelund Bjørn, Frøydis Løken,  

Inviterte på campus: Jan Petter Thorstensen (driftssjef), William Håkenstad 

(campusstyrelede) 

  

Møtende varamedlemmer:  

  

Forfall:  Synne Kleiven 

  

 

 

Saksliste Side 

Vedtakssaker 

14/17 17/00809-38 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2018-2023 3 

15/17 17/00809-63 Ansvar for tilrettelegging for studenter på campus 3 

16/17 17/00809-41 Evaluering av studiestart 2017 ved HSN 4 

Orienteringssaker 

 

6/17 17/00809-44 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 5 

7/17 17/00809-39 Nye studentrepresentanter i LMU 2017 - 2018 5 

    

 

 

campus Vestfold, 16.11.2017 
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Vedtakssaker 

14/17 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø 2018-2023 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 16.11.2017 14/17 

 

Da handlingsplanen ikke vært helt ferdig gjennomgått etter at høringssvarene kom inn, ble denne saken 

vedtatt i Skypemøte 27.11.17. Tilstede i dette møte var; viserektor, Thor-Christian Bjørnstad og Synne 

Kleiven som ansattrepresentanter, Linn Oskarsen, Tommy Aasebø, Laiba Akthar som 

studentrepresentanter samt Thorvald T. Abrahamsen (koordinator for tilrettelegging) og Morten Østby 

(eiendomssjef) 

 

Forslag til vedtak 

-Handlingsplanen vedtas slik den foreligger.  

-LMU ønsker en statusrapport på handlingsplanen i november-møte hvert år for å følge opp framdriften i 

forhold til inkludering. Ansvarlig er koordinator for tilrettelegging.  

 

Votering 
Enstemmig 

Vedtak  
-Handlingsplanen vedtas med de endringene som ble foreslått. 

-Handlingsplanen sendes rektor med en anbefaling om at tiltakene i planen gjennomføres.  

-LMU ønsker en statusrapport på handlingsplanen før utgangen av oktober hvert år for å følge opp 

framdriften i forhold til arbeid med inkluderende læringsmiljø.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

15/17 Ansvar for tilrettelegging for studenter på campus 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 16.11.2017 15/17 

 

Forslag til vedtak 

 

-LMU støtter Seksjon for studiestøtte og karrieretjenester i at saken er prekær og at den må løses snarest.  

-LMU ønsker å bidra til å løfte saken frem gjennom å adressere Avdeling for utdanning og studiekvalitet 

på lovkravet til denne tjenesten. 

 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
-LMU mener at saken er prekær og at den må løses snarest, og ber Avdeling for utdanning og 
studiekvalitet om å følge opp dette. 
Tidsfrist; 1.februar 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

16/17 Evaluering av studiestart 2017 ved HSN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 16.11.2017 16/17 

 

Saken ble lagt frem av Maija Heinla og Elisabeth Wang fra seksjon for studiestøtte og karrieretjenester. 

 

Kommentar: 

-Studentene på Ringerike gir spesielt dårlig score på undersøkelsen. Det bekymrer LMU. Noe av 

forklaringen ligger i byggeprosjektet som pågår der, og vil prege inneværende og neste studieår.  

 

 

Forslag til vedtak 

 

-LMU ønsker at studiestart blir evaluert hvert år. Resultatene fra undersøkelsen skal bidra til en 

kontinuerlig utvikling av studiestarten for alle studenten, og til å utvikle tjenestene i seksjon for 

studiestøtte og karrieretjenester.  

Rapporten oversendes viserektor for videre oppfølging. LMU ønsker en rapport tilbake om oppfølging av 

undersøkelsen innen 1.mars 

-Mottak av internasjonale studenter tas opp som sak på februarmøte 

-LMU følger opp studiestartsaken ved å sette fokus på førsteårsstudenten.  

-Ingeniørutdanningen på Kongsberg og i Vestfold inviteres til å presentere sitt oppstartsprosjekt på 

februarmøte 

-I henhold til arbeidsplanen ønsker LMU å ha en fast representant i «studiestartsteamet».  

           

 

Votering 
Enstemmig 

Vedtak  
-LMU ønsker at studiestart blir evaluert hvert år. Resultatene fra undersøkelsen skal bidra til en 

kontinuerlig utvikling av studiestarten for alle studenten, og til å utvikle tjenestene i seksjon for 

studiestøtte og karrieretjenester. Ansvar  

Rapporten oversendes viserektor for videre oppfølging. LMU ønsker en rapport tilbake om oppfølging av 

undersøkelsen innen 1.mars 

-Mottak av internasjonale studenter tas opp som sak på februarmøte 

-LMU følger opp studiestartsaken ved å sette fokus på førsteårsstudenten.  

-Ingeniørutdanningen på Kongsberg og i Vestfold inviteres til å presentere sitt oppstartsprosjekt på 

februarmøte 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Orienteringssaker 

6/17 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 16.11.2017 6/17 

 

Mari Birkelund Bjørn som leder arbeidsgruppen for SHOT, orienterte om status i arbeidet med 

undersøkelsen som skal gjennomføres i januar-februar. LMU fikk se filmen som har blitt laget i samarbeid 

med kommunikasjonsavdelingen ved SSN, og som skal brukes til å oppfordre studenter til å svare og 

fagansvarlige til å sette av tid i undervisningen slik at studentene får svart.  

 

 

7/17 Nye studentrepresentanter i LMU 2017 - 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 16.11.2017 7/17 

 

Studentene velger selv sine fire representanter til LMU, helst før første LMU-møte i høstsemesteret. Tre 
av fire var klare til møte 19.september. Etter suppleringsvalget som ble avsluttet den 29.september er det 
fjerde medlemmet på plass:  

 
Bo-Andre Høyer-Pedersen, student på marinteknisk drift i Vestfold  
Vararepresentant for studentene er Rikke Lindstrøm, student på lektorutdanningen i norsk i Vestfold 

 

 

   

EVENTUELT: 

-KD har gitt Oxford Research i oppdrag å evaluere ordningen med LMU. Dette inkluderer en times Skype-

møte hvor de intervjuer samt en skriftlig selvevaluering. Begge gjennomføres før lunsj 21.november. 

Leder og sekretær skal være med. Morten Østby og Thomas Bogen stiller også opp.  

-Campusstyreleder orienterte driftssjef om at parkeringsmuligheter nær hovedbygget for de som har 

behov for det pga bevegelsesutfordringer, er en utfordring ved campus Vestfold. 
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