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Innledning  

Rollen/funksjonen, ansvaret og oppgavene til studieledere ved Høgskolen i Molde (HiMolde) 

har vært diskutert over flere år. Etter en gjennomgang av studielederrollen i 2012/13 forelå et 

forslag til stillingsbeskrivelse for studieledere. Forslaget berørte både studieleders faglige og 

administrative ansvar så vel som grader av personalansvar og forhold til overordnet leder 

(dekan). I 2012/13 ble det særlig fremhevet to aspekter som gjorde det å definere 

studielederrollen utfordrende. For det første manglet en tydelig stillingsbeskrivelse for dekan, 

og dermed en rolleavklaring mellom studieleder og dekan. For det andre var det store 

forskjeller mellom de to avdelingene (HS og ØIS) ved HiMolde med tanke på studieleders 

rolle og ansvar (for eksempel i forbindelse med prosentandel forbeholdt studielederrollen eller 

personalansvar). 

Videre pekte evalueringen av 2014-omorganiseringene ved HiMolde (utført høsten 2016 og 

ferdigstilt i 2017), på at det var ønskelig med en bedre avklaring rundt studielederrollen. I 

mellomtiden hadde dekanenes rolle blitt avklart gjennom egne stillingsbeskrivelser (vedtatt i 

Høgskolestyret 18.08.2014, vedlegg 1).  

I juni 2017 vedtok Høgskolestyret følgende: «Høgskolestyret ber om at det nedsettes et utvalg 

bestående av faglige og administrativt ansatte og studentrepresentanter som skal vurdere 

dagens organisering av studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest 

sammen med budsjettbehandlingen for 2018». Videre forfattet høgskoledirektøren et mandat 

for et studielederrolleutvalg som skulle vurdere dagens organisering av studielederfunksjonen, 

og foreslå eventuelle endringer for høgskoledirektøren, med frist 28.februar 2018 (vedlegg 

2). Høgskoledirektøren foreslo følgende sammensetning av utvalget: Leder av utvalget – 

viserektor for undervisning; Fra hver faglige avdeling – to fagpersoner utnevnt av 

avdelingene; Fra administrasjonen – studiesjef og seniorrådgiver HR; Fra studentene – to 

representanter utnevnt av Tinget; Fra fagorganisasjonene – en representant; Sekretær for 

utvalget – Merete Ludviksen.1  

Utgangspunktet for at studielederrollen igjen er under lupen er flere og sammensatte. Internt 

er dagens praksis at studielederrollen går «på runde» i fagmiljøene. Den kompenseres med et 

                                                           
1 Utvalget har bestått av følgende personer: Turid Aarseth (ØS), Jørn Gustad (seniorrådgiver HR), Anne 
Gutteberg (repr. for fagorganisasjonene), Olav Hauge (LOG), Knut Peder Heen (ØS), Harald Hjelle (LOG), 
Hans Petter Iversen (HS), Merete Ludviksen (sekretær), Else Lykkeslet (HS), Hanne Stolinski (student), Beate 
Sunde (student), Sissel Waagbø (studiesjef) og Solveig Straume (leder, VFU). 
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relativt beskjedent beløp. Det er til dels store forskjeller mellom avdelingene og studiene i hva 

som legges i studielederrollen, hvor mye tid som avsettes, og hvilke oppgaver som henfaller 

på studieleder. Videre synes fortsatt rollefordelingen mellom dekan og studieleder i mange 

tilfeller uklar.  

Eksternt gir Studietilsynsforskriften (2017) potensielt viktige føringer for 

studielederfunksjonen, spesielt § 2-3 (3): «Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med 

et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet». I HiMoldes Kvalitetssystem 

defineres rollen som studieleder slik under «Ansvar, myndighet og organisering ved 

Høgskolen i Molde»:  

1.3 Studieleder 

Ved avdelingene skal det være studieledere med faglig-administrativt ansvar for gjennomføring og 
videreutvikling av de enkelte studieprogram. Studielederens oppgaver er knyttet til undervisning og 
studentenes gjennomstrømning i studiet, med særlig vekt på områder som læringsmiljø, 
studentoppfølging, evaluering og kvalitetssikring. Studieleder har en koordinerende funksjon og skal 
bidra til sammenheng og helhet i opplegg og gjennomføring av studietilbudene, samt til markedsføring, 
rekruttering og kontakt med arbeidslivet.  

Antall studielederfunksjoner og ansvarsområder for disse fastsettes av vedkommende dekan. 
Studieledere utpekes av avdelingsstyret, etter innstilling fra dekan, og har dekanen som næreste 
overordnede. En studieleder kan ha ansvar for flere beslektede studieprogram. Det avsettes tidsressurs 
for oppgaven som studieleder. Funksjonstiden er 2 år fom 1.8 i oddetallsår. 

Studieleder er leder for kvalitetsteam innenfor sitt område (jf. 1.4) og medlem i Studieutvalget (jf. 2.1). 
Styret kan fastsette funksjonsbeskrivelse for funksjonen som studieleder. 
(http://kvalitet.himolde.no/KS_STK002) 

 

Det er med andre ord knyttet forventninger til studielederrollen både internt og eksternt med 

tanke på faglig utvikling og kvalitetssikring av studiene. Viktigheten av studielederrollen vil 

videre forsterkes når HiMolde etter hvert skal innfri forventninger som ligger i Meld.St. 16 

(2017-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» (Kunnskapsdepartementet 2017) der 

studieprogramledelsen blir løftet frem som et kriterium for å skape helhet og sammenheng i 

studieprogrammene:  

 

Studieprogramledelsen har ansvar for å skape gode arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik 
at hele fagmiljøet blir engasjert og føler eierskap til studieprogrammet (…) NOKUTs forslag til ny 
studietilsynsforskrift stilles det krav om at hvert studieprogram skal ha en ledelse med et definert ansvar 
for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet. Studieprogramledelsen har videre ansvar for at 
internasjonalisering blir godt integrert i utdanningen med blant annet muligheter for utvekslingsopphold 
for studenter og ansatte. Studieprogramledelsen har dessuten ansvar for at det blir tilrettelagt for 
tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset utdanningens egenart og læringsmål. Det er også 
institusjons- og studieprogramledelsens oppgave å sette ambisjonsnivå og legge til rette for at hele 
fagmiljøet, og ikke bare ildsjeler, bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i 
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utdanningene (…) En undersøkelse fra NIFU viser at en av de største utfordringene for programledere 
er uklare styringslinjer og utydelig ansvarsfordeling. Det er mye som tyder på at mange 
programansvarlige har et uklart mandat, og at de i praksis blir administrative koordinatorer for 
fagpersoner som i for stor grad fortsetter å drive utdanning som privatpraktiserende. Regjeringen 
forventer at studieprogramledelsen har et tydelig mandat og tilstrekkelig strategisk handlingsrom til å 
sørge for helhet og sammenheng i studieprogrammene. (Kunnskapsdepartementet 2017, 83) 

 
Det er viktig å påpeke at når vi snakker om studieprogramledelse i denne rapporten mener vi 

studieleder, dekaner og fagmiljø tilknyttet det enkelte studieprogram.  

 

Utvalgets arbeid 
 
Utvalget hadde første møte 27. november 2017. Mandatet til utvalget ble gjennomgått og det 

ble avklart hva en trengte av nærmere kartlegging og diskutert hvordan en best burde 

organisere det videre arbeidet i studielederutvalget. Det ble videre laget en milepælsplan og 

en møteplan der ulike tema ble satt på dagsorden. For å kartlegge dagens organisering av 

studielederrollen ble det utsendt en undersøkelse i Questback til samtlige studieledere og 

studieårsledere/kullansvarlige. Videre ble det gjennomført intervjuer med dekanene fra alle 

avdelingene ved HiMolde. 31. januar 2018 ble det arrangert en workshop der 

studentrepresentanter, studieledere, dekaner og kontorsjefer ble invitert for å diskutere 

utvalgets foreløpige forslag til innstilling. Forslag til innstilling ble videre diskutert i 

Studieutvalget den 14. februar 2018. Studielederrolleutvalget har i alt hatt seks møter. 

 
Organisering av studielederrollen ved HiMolde i dag 

Ved HiMolde er det i dag 12 studieledere fordelt på 37 studieprogram (beskrevet i figur 1). 

Som skissert er det til dels stor variasjon på størrelser på programmer og også på hvor mange 

studieprogrammer og studenter studieledere har ansvar for. Utfordringene til studielederne er 

temmelig ulike avdelingene imellom, siden organisering og innhold i programmene også 

skiller seg vesentlig. Ved bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie ved avdeling HS 

har man et stort antall studenter, og alle disse skal ha hhv 50 % og 30 % praksis i løpet av 

studiet. Ved disse utdanningene har en organisert det slik at en i tillegg til studieledere har 

studieårsledere eller kullansvarlige som følger kullet gjennom studieåret. Der er egne 

stillingsbeskrivelser både for studielederrollen (vedlegg 3) og studieårslederrollen (vedlegg 4) 

ved avdeling HS. Selv om det også er anledning til å ta praksis i form av utplassering ved 

bachelorstudier på avdeling ØS og LOG, er matriseorganiseringen av kurs og studier en vel så 

stor utfordring ved disse avdelingene. Mens en studieleder ved grunnutdanningene på 

avdeling HS stort sett har en veldefinert gruppe ansatte og studenter å forholde seg til, vil en 
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studieleder ved ØS og LOG måtte forholde seg til ressurser (ansatte) som også har kurs og 

studenter som sorterer under en annen studieleder. Disponeringen av de ansattes tidsressurs 

må derfor gjøres i samspill med avdelingen og andre studieledere. Matriseorganiseringen av 

studiene er kostnadseffektiv, men byr på betydelige koordineringsutfordringer som 

studielederen ofte må takle for at studieløpene skal henge godt sammen. 
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Studieleder 
 

Avd Antall 
progr 

Studieprogram (ant studenter) Totalt 
antall 
stud. 

Engelseth, Per LOG 2 Bachelor i marin logistikk og økonomi (26) Bachelor i 
petroleumslogistikk (65)  

91 

Hauge, Olav LOG 2 Bachelor i logistikk og SCM (137) Bachelor i 
internasjonal logistikk (5) 

142 

Helgheim, Berit LOG 3 Master of Science in Logistics (128) Erfaringsbasert 
Master i logistikk (29) Master of Science in Petroleum 
Logistics (21) 

178 

Danielsen, Ketil LOG 1 Årsstudium i IT (75) 75 

Utvekslingsstudenter 
forholder seg til enhver tid 
til studieleder innenfor 
relatert studieprogram 

LOG 4 Doktorgradsstudium i Logistikk (27) Internasjonalt 
studieprogram (masternivå) (27) Internasjonalt 
studieprogram (utenlandske studenter) (21) Master og 
Science in Event Management (1)  

76 

Berge, Dag Magne ØS 1 Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse 
(49) 

49 

Bøyum-Folkeseth, Odd 
Anders 

ØS 3 Bachelor i juss og administrasjon (105) Årsstudium i 
juss (43) Årsstudium i Statsvitenskap (23) 

171 

Oterhals, Geir ØS 3 Bachelor i Sport Management (78) Master of Science 
in Sport Management (40) Årsstudium i idrett og 
adventure (17) 

135 

Heen, Knut Peder ØS 4 Bachelor i regnskap og revisjon (67) Bachelor i 
økonomi og administrasjon (188) Årsstudium i 
bedriftsøkonomi (40) Master økonomi og 
administrasjon (28)  

323 

Emnestudenter forholder 
seg til enhver tid til 
studieleder innenfor 
relatert studieprogram 

ØS   Emnestudenter 168 

Svenning, Geir Arne EUV 5 Bachelor i rettsvitenskap (23) Betalingsstudier EUV 
(24) Årsstudium i offentlige anskaffelser (31), 
Industrielt Internett (17) Årsstudium i 
velferdsteknologi (49) 

144 

Else Jørgensen* HS 2 Bachelor i sykepleie (320) Bachelor i sykepleie deltid 
(Sunndal) (43) 

363 

Iversen, Hans Petter* HS 2 Bachelor i vernepleie (129) Bachelor i vernepleie deltid 
(50) 

179 

Dale, Karl Yngvar* HS 5 Masterstudium i helse- og sosialfag (16) (Master del 2) 
og videreutdanningene (Master del 1) i: Miljøarbeid og 
tverrprofesjonalitet (10), Avansert klinisk sykepleie 
(33), Psykisk helsearbeid (51), Psykososialt arbeid med 
barn og unge (22) 

132 

Diverse 
studiepoenggivende kurs, 
de fleste under 30 sp. Har 
kurskoordinatorer 

HS   Doktorgradsstudium i helse- og sosialfag (7), 
Videreutdanning i praksisveiledning (13), 
Voldsrisikovurdering for mennesker med psykiske 
lidelser (143), Videreutdanning i aldring og 
eldreomsorg (1), Voldsrisikohåndtering (85), Ledelse i 
helse og sosialtjenesten (1) 

250 

*ved bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie er det i tillegg til studieledere oppnevnt 
studieårsledere/kullansvarlige for hvert kull. 

Figur 1: Oversikt over studieledere, tilhørende studieprogram og antall studenter. Studier med p.t. 0 studenter er ikke 
medregnet i oversikten. 
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Det er en vesentlig forskjell i tidsressursen avsatt til verv. Ved ØS og LOG er det tradisjonelt 

gitt 30 prosent stillingsressurs til studielederrollen, gjennom reduksjon av undervisning og 

FoU (se figur 2). Undersøkelsen foretatt blant studieledere tyder likevel på at 

ressurstildelingen for studieledere ved ØS og LOG er underkommunisert i organisasjonen. 

Avdeling HS har også gitt tidsressurs til andre verv, for studieårsledere er ressursen på 50 til 

70 prosent, og for kullansvarlige varierer ressursen fra 14 til 24 prosent (se figur 3). På grunn 

av stort sprik i ressurstildelingen til studielederrollen (20 til 70 prosent) gir det naturligvis 

ulikt innhold i funksjonene som utøves. 

UTGANGSPUNKT FOR BEREGNINGEN ER FØLGENDE RAMMER: (Arbeidstimer/år totalt: 1687,5 timer) 

Arbeidsinndeling Forskerstilling 
(Professor/1.am) 

Lektorstilling 
(Dosent/1.lektor/ 
høgskolelektor) 

Studieleder 
(forsker) 

Studieleder (lektor) 

  timer/år  timer/år  timer/år  timer/ år 

Undervisning 45,0 % 759 67,5 % 1139 30,0 % 506 45,0 % 759 

FoU 45,0 % 759 22,5 % 380 30,0 % 506 15,0 % 253 

Adm 10,0 % 169 10,0 % 169 40,0 % 675 40,0 % 675 

Sum 100,0 % 1688 100,0 % 1688 100,0 % 1688 100,0 % 1688 

Figur 2: Beregning av tidsressurs for studieledere ved avdeling ØS og LOG 

 

FUNKSJON % 

Studieleder for Bachelor i sykepleie 70 

Studieleder for Bachelor i vernepleie 50 

Studieårsleder – 1., 2., 3. år og deltid sykepleie 50 

Kullansvarlig – 1. år vernepleie 24 

Studieleder for master og videreutdanninger 20 

Kullansvarlig – 2. år vernepleie 16 

Kullansvarlig – 3. år vernepleie 15 

Kullansvarlig – deltid vernepleie 14 

Figur 3: Studie(års)ledere og kullansvarlige ved avdeling HS med avsatt tid (i prosent) til vervet i arbeidsplanen.  

Til tross for ulike roller, er der noen felles grenseflater som studieledere ved alle avdelingene 

forholder seg til. Disse er studenter, lærerkrefter utenfor kollegium, kollegium som har 

grenseflate til emneområdet for studieporteføljen, administrasjonen, andre studieledere, dekan 

og arbeidslivet. Av faste møtearenaer deltar alle studieledere i Studieutvalget omtrent fire 

ganger i semesteret, studieledere gjennomfører også møter i kvalitetsteam (for studieledere, 

faglærere og studentrepresentanter) minst to ganger i semesteret samt kullmøter for hele 

studentkullet en gang i semesteret. Det vil si at studieledere med ansvar for flere programmer 

har ansvar for tilsvarende flere kvalitetsteam- og kullmøter.  
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Organiseringen med tanke på møtearenaer varierer mellom avdeling HS og ØS/LOG. Ved HS 

inngår studieledere i lederteam med dekan, med møter hver uke. Hos ØS og LOG 

gjennomføres felles studieledermøte med dekanene og kontorsjef omtrent en gang i måneden. 

 

Erfaringer ned studielederrollen  

For å kartlegge erfaringer med rollen som studieleder og studieårsledere/kullansvarlige ved 

HiMolde i dag, ble det i desember 2017 sendt ut en Questback-undersøkelse til alle aktuelle 

studieledere/studieårsledere/kullansvarlige. 15 respondenter fylte ut undersøkelsen som 

omhandlet spørsmål vedrørende tidsbruk, positive og problematiske sider ved 

studielederrollen, tanker om rekrutteringspraksis, standardisering av studielederrollen, 

avlønning og eventuelt andre kommentarer. På grunn av at spørsmål rundt tidsbruk ble tolket 

forskjellig og dermed vanskelig å sammenligne, ble det sendt ut en tilleggsundersøkelse med 

to spørsmål som spesifikt omhandlet tidsbruk der studieledere ble bedt om å fylle ut hvordan 

den totale arbeidstiden fordeles samt hvordan tiden som studieleder fordeles mellom 

arbeidsoppgaver. 14 studieledere og studieårsledere/kullansvarlige svarte på denne 

undersøkelsen. I det videre legges resultatene fra de to undersøkelsene frem for å gi et bilde 

av studielederrollen ved HiMolde i dag. 

Tidsbruk  

I begge overnevnte undersøkelser kom det frem at tid brukt til studielederrollen fordeler seg 

veldig ulikt fra studieleder til studieleder, fra 10% - 100% av total arbeidstid. Dette er tydelig 

mellom de ulike avdelingene, men også innenfor samme avdeling.  Dette kan skisseres i 

figuren nedenfor. Her ble respondentene bedt om å angi sitt beste anslag på hvor stor andel av 

sin stilling de bruker på hver funksjon, i prosent. Summen skulle være 100%.  
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Figur 4: Hvordan fordeles den totale arbeidstiden? (N=14) 

Det er verdt å merke seg at flere av respondentene gav uttrykk for at det var vanskelig å 

tidfeste funksjonen som studieleder, og at dette dermed må anses som et grovt anslag. Som en 

ser er det på HS en betydelig høyere prosentandel (39%) som går til studieleder/ 

studieårslederarbeid enn på LOG (13%) og ØS (17%). At HS-ansatte oppgir en høyere 

prosentandel til studielederrollen kan ha en sammenheng med at det på HS i større grad enn 

på de andre avdelingene hersker en praksis med en tydelig og definert tidsressurs avsatt til 

studielederjobben. LOG og ØS oppgir imidlertid at en betydelig høyere tidsandel går til 

undervisning og veiledning av studenter (hhv 49% og 58%). Forskningsandelen oppgis å være 

høyest blant studieledere ved avdeling LOG (36%), etterfulgt av HS (25%) og ØS (20%).  

Videre er det interessant å se på hvordan tiden som studieleder fordeles mellom ulike 

arbeidsoppgaver. Dette kan skisseres i figur 5 der respondentene ble bedt om å angi sitt beste 

anslag på hvor stor andel av sin tid som studieleder/studieårsleder de bruker på hver funksjon, 

i prosent. Summen skulle være 100%. Som en ser er det også her forskjeller mellom 

avdelingene. Det er viktig å merke seg at utgangspunktet for spørsmålet var gjennomsnittlig 

fordeling av arbeidstid i perioden 15. august til 15. desember, bortsett fra ferie og 
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sykmeldingsperioder. Som noen studieledere bemerket fordeler oppgavene seg ulikt fra 

semester til semester, for eksempel vil kontakt med praksisfeltet intensiveres i perioder med 

masse praksis, og arbeid med markedsføring og profilering være særlig aktuelt i semester med 

søknadsfrister og tilhørende opptak (særlig vårsemesteret). 

  

Figur 5: Hvordan fordeles tiden som studieleder mellom arbeidsoppgaver? (N=13) 

 

Studieleders oppgaver  

Oppgavene til en studieleder er mange, og varierer fra personlig kontakt med enkeltstudenter 

til studieadministrasjon og markedsføring.  

Som vi ser i figur 5 utgjør kontakt med enkeltstudenter en betydelig andel av tiden som 

studieleder, særlig på ØS og HS. Det kommer frem i de åpne svaralternativene at mye av 

denne kontakttiden brukes på spørsmål vedrørende opptak eller godkjenning og tilpassing av 

enkeltemner samt oppfølging og administrasjon i forbindelse med praksis. Senere, på 

spørsmål om hva en liker særlig godt ved studielederrollen er kontakt med studentene det 

elementet som går igjen oftest. Studieledere uttrykker at opplevelsen av å kunne utgjøre en 

forskjell, være et ombud, bli kjent med og tilrettelegge for en god studiehverdag både for de 

antatt flinke studentene, og de studentene som har større utfordringer, gir studielederrollen 

mening.  
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Et annen arbeidsoppgave som kommer tydelig frem at tar mye tid i de åpne svaralternativene, 

er det å skaffe timelærere, hjelpelærere og/eller eksterne veiledere, og å koordinere studiene i 

henhold til de innleide kreftene. Mange studieledere bruker mye tid på opplæring og 

oppfølging av timelærere og nyansatte, og fungerer følgelig også som bindeledd mellom 

timelærerne og administrasjonen eller studentene. Dette medfører mye tilleggsadministrasjon 

som for eksempel å melde inn og koordinere timeplan, følge opp Canvas/Fronter og praktisk 

bistand i forbindelse med undervisning osv.  

Med andre ord opplever mange studieledere at mye tid går med til administrasjon og mindre 

tid går til fag- og forskningsutvikling. Som en studieleder uttalte kunne han tenke seg å bruke 

mindre tid på studieadministrative oppgaver som ikke trenger fagkompetanse. Dette gjelder 

for eksempel oppgaver som markedsføring, som flere ganger blir løftet frem som noe 

administrasjonen burde ta et større ansvar for da en studieleder ikke nødvendigvis har 

spisskompetanse på dette området.  

I den forbindelse ble studielederne stilt spørsmålet om det var oppgaver en mente kunne 

overføres fra studieleder til administrasjonen, for eksempel til en studieveiledertjeneste (som 

for øvrig er under planlegging). Svarene viser at behovene for en slik tjeneste varierer, noen 

støtter forslaget til en studieveiledertjeneste fullt ut, mens andre mener at behovet ikke er 

entydig og at det bør tilpasses det enkelte studium. En generell oppfatning ser ut til å være at 

samarbeidet mellom studieledere og administrasjonene er viktig og at det på mange områder 

kan styrkes. Mange er ellers tydelige på at det faglige er et studielederansvar og det dermed 

ikke må overføres til studieadministrasjonen.  

Som vi ser av figur 5 går en relativt lav andel av tidsbruken ved alle tre avdelingene til møter 

med dekan/ledergruppe/studieutvalg. Møter i Studieutvalget gis noe høyere tidsandel hos ØS 

og LOG sammenliknet med HS. Det er likevel verdt å stoppe ved dette punktet da 

møtepraksisen ser ut til å variere mellom avdelingene. På avdeling HS inngår studieledere i 

avdelingens lederteam sammen med dekan og kontorsjef. Møtene i lederteamet er regulære og 

forekommer hver mandag. Videre organiserer studieledere ved HS relativt hyppige 

lærermøter med studieårsledere/kullansvarlige og undervisere forøvrig. På avdeling LOG og 

ØS møter studielederne på studieledermøter sammen med dekaner og kontorsjef omtrent en 

gang i måneden. I følge dekanene ved de to avdelingene arbeides det nå med å etablere faste 

studieledermøter for hver avdeling. 
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Studieledere har ifølge HiMolde sine retningslinjer faglig-administrativt ansvar for 

gjennomføring og videreutvikling av de enkelte studieprogram. I undersøkelsen fremkommer 

det at tid brukt til studieprogramutvikling varierer mellom avdelingene. I kategoriene 

«Studieplanutvikling» og «Samordning/planlegging av eget studietilbud» som begge 

omhandler videreutvikling av studiene oppgir HS at de til sammen bruker 37% at 

studielederrollen til dette arbeidet, LOG oppgir å bruke i gjennomsnitt 28% mens ØS skiller 

seg ut ved kun å bruke i gjennomsnitt 13% av tiden avsatt til studielederrollen til 

studieplanutvikling. På spørsmål om hva en liker særlig godt ved studielederrollen trekker de 

fleste studielederne fram at det er givende å få muligheten til å arbeide med å videreutvikle 

helheten i programmet. 

Opplevde utfordringer ved dagens organisering  

Det fremkommer i undersøkelsen at mange studieledere etterlyser et sterkere samarbeid med 

leder/dekan, og at der er få møteplasser mellom ledelse og studieledere. Flere studieledere 

opplever at de reelt sett har lite makt, at de ikke har en definert rolle, at de alltid må vente på 

svar fra dekaner på spørsmål av relativt enkel art, og at en ikke er koblet til 

beslutningsarenaer/-prosesser. Det kommer fram et ønske om for eksempel å ha 

disposisjonsrett over noen økonomiske midler tilknyttet hvert utdanningsprogram for å hindre 

unødvendig lang og kronglete saksbehandling av relativt enkle saker.  

En utfordring som nevnes ved dagens organisering er ressursen avsatt til studielederrollen 

oppleves underkommunisert for studieledere ved ØS og LOG. Studieledere ved ØS og LOG 

opplever ingen systematisk reduksjon av undervisning eller FoU-tid, men at de forventes å 

gjøre dette i tillegg til studielederrollen. Mange studieledere opplever dermed å komme i skvis 

mellom oppgaver som er prekære (som mange av oppgavene i studielederrollen kan sies å 

være), og de oppgavene som «kun går ut over en selv» (som forskningsaktivitet). Følgelig, 

som en studieleder uttrykker det, må ofte forberedelse til undervisning, eksamensretting og 

forskning blir gjort på kveld/natt, noe som er lite tilfredsstillende. 

I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om en mente at rollen som studieleder burde 

standardiseres eller om den burde tilpasses ulike studieprogram/tradisjoner. Her var det 

tydelig at de fleste mente at rollen burde tilpasses ulike studieprogrammer, tradisjoner og ikke 

minst behov i de ulike avdelingene. Dette ble særlig argumentert for i forbindelse med de 

studiene som har praksisperioder der studieledelse krever samarbeid med eksterne partnere så 
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vel som studenter og forelesere. Kun tre av de 16 spurte mente rollen burde standardiseres, og 

være tilnærmet lik for de tre avdelingene.  

Tanker om rekruttering til studielederrollen 

På spørsmål om hvordan studieledere burde rekrutteres, om de skulle ansettes eller utpekes og 

om krav til kompetanse mente de aller fleste at ordningen i dag med utpeking av studieledere 

internt i de ulike miljøene burde fortsette. Det ble av flere løftet frem at hele miljøet rundt 

studieprogrammet var tjent med denne ordningen da det samlet sett gir en større kompetanse i 

kollegiet, samtidig som det gir alle en bedre forståelse for hva dette arbeidet dreier seg om.  

Gjennom spørreundersøkelsen til studieledere og intervjuer med dekaner skapes det et bilde 

av at rekruttering til rollen er utfordrende, men at dagens praksis med utpeking fungerer greit.  

 En av de spurte mente førstekompetanse burde være et krav, mens flere løftet fram 

motivasjon, kjennskap til utdanningen (og praksisstedene) samt ledererfaring/utdanning som 

en stor fordel i rollen som studieleder.  

Tanker om hensiktsmessig utforming av studielederrollen 

Når det gjelder hensiktsmessig utforming/omfang/avlønning av studielederrollen ble det løftet 

fram at det burde være en tidsressurs avsatt til studielederrollen som stod i forhold til 

omfanget av rollen/forventninger om rollen (30 – 50 % blir foreslått i undersøkelsen). Videre 

ble det av mange påpekt at funksjonen kunne godtgjøres i større grad enn i dag, men ikke for 

mye, da motivasjonen for å påta seg rollen burde ligge i å ville videreutvikle studiene.  

De fleste uttrykker videre at rollen som studieleder bør fortsette å være forankret der den er 

nå, mellom fagmiljøene og dekanen, men noen savner en tydeligere linje/kommunikasjon 

oppover. På ØS blir det uttrykt at en kunne tenke seg et tydeligere lederteam med studieledere 

og dekan. Både studieledere og dekan ved HS mener at ordningen med 

studieårsledere/kullansvarlige er hensiktsmessig og nødvendig for avdelingen. 

 

Organisering av studielederrollen ved andre institusjoner  

Utvalget har sett på studielederrollen ved andre institusjoner som det er naturlig å 

sammenligne seg med som for eksempel Høgskolen på Lillehammer, Høgskulen i Volda, 

Musikkhøgskolen og Høgskolen i Østfold, samt NTNU.  
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Vi ser at det er stor variasjon i innholdet i studielederrollen når det gjelder ansettelse (fast 

eller åremål, intern eller ekstern utlysing), funksjonstid, plass i organisasjonen (under dekan, 

rektor, viserektor for undervisning, studie- og FoU-sjef), personalansvar og økonomisk 

ansvar. Det finnes likevel noen fellesnevnere for rollen som det er verdt å merke seg. Disse 

omhandler kvalitetssikring og evalueringer av studieprogrammer, videreutvikling av 

studietilbud, revidering av eksisterende studier og studentkontakt.  

For HiMolde er særlig NTNU pekt på som en strategisk viktig samarbeidspartner, og det kan 

dermed være relevant å se på hvordan de organiserer studieledelsen. NTNU opererer med 

studieprogramledere som inngår i ulike modeller avhengig av fakultet og studieprogram 

(fakultetsinterne, instituttinterne, tverrfakultære og studieprogram med forvaltningsutvalg). 

Det presiseres at «studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og 

pedagogisk kvalitet i studieprogrammet. Studieprogramleders funksjon er rådgivende og 

oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, 

faglærere og studenter. Utvikling av kvalitet i studieprogram er en kollektiv oppgave for 

fagmiljøet.» (NTNU 2015) Studieprogramledere ved NTNU leder også såkalte 

studieprogramråd2 hvis primæroppgave er å ivareta kvaliteten, helheten og sammenhengen i 

de studieprogrammene som ligger under programrådet og tilhørende studieretninger. 

Studieprogramrådene skal være en arena for utvikling av studieprogrammet i samarbeid med 

arbeidslivet. Videre skal studieprogramrådet gi råd til dekaner og instituttledere i saker som 

vedrører studieprogrammets kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold, struktur og 

gjennomføring. Det er rimelig å anta at behovet for studieprogramråd er større ved store 

institusjoner enn ved institusjoner som HiMolde der fagmiljøene er mindre og kontakten 

mellom studieleder og kolleger og studenter potensielt tettere.  

Videre tilbyr noen institusjoner (for eksempel NTNU) lederutviklingsprogram og lederskoler 

for studieledere i tillegg seminarer for (nye) studieledere som et ledd i institusjonens satsing 

på kompetanseheving.  

  

                                                           
2 Bestående av studieprogramleder, minimum en representant fra fast vitenskapelig ansatte, minimum en 
representant fra midlertidig vitenskapelig ansatte, minimum to studentrepresentanter, en administrativt ansatt og 
en ekstern representant 
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Styrking av studielederrollen ved HiMolde – utvalgets vurdering 

Utvalget har i arbeidet med denne rapporten ikke diskutert hvorvidt en bør operere med 

begrepet studieleder ved HiMolde eller hva en eventuelt ellers skulle ha kalt funksjonen. Vi 

har diskutert hva rollen som studieleder bør inneholde, og hvordan mandatet og rollen kan 

styrkes slik at det for det første kan bli mer attraktivt å ta på seg studielederrollen og for det 

andre at det er mer avklart hva omverdenen (studenter og faglige og administrative kolleger), 

skal kunne forvente av studieleder. 

Utvalget er enige om at det er behov for koordinering i gjennomføringen av 

studieprogrammene og det er en oppfatning av at studielederrollen oppfyller en viktig 

funksjon i denne sammenheng. Det kan se ut til at studielederrollen har fått utvikle seg ulikt 

utfra avdelingenes og studieprogrammenes egenart og behov. Ved avdeling HS har en i tillegg 

formelt etablert studieårsledere og kullansvarlige. Studieledere og dekaner ved avdeling HS 

mener studieårsledere og kullansvarlige er avgjørende for at driften skal gå rundt og peker på 

obligatorisk praksis i utdanningene som særlig ressurskrevende. Det er et springende punkt 

om rollen skal få utvikle seg ulikt videre, eller om den skal gis et mer standardisert innhold 

gjennom organisasjonen. En standardisering vil sikre en tydeligere organisasjon og innebærer 

at det angis en konkret beskrivelse av vervets innhold og tidsressurs. Samtidig vil en 

standardisering øke kostnadene ved studielederfunksjonen og kan hindre rom for 

hensiktsmessig variasjon mellom avdelinger og studieprogrammer.  

Utvalget er opptatt av at de ulike studieprogrammene ved HiMolde skal få beholde sine 

særpreg og utvikle seg i henhold til studieprogrammets egenart. Vi er likevel opptatt av at den 

enkelte studieleder skal oppleve at det råder en rettferdighet på høyskolen med tanke på 

tidsressurs og kompensasjon for arbeidet som studieleder. Det er i utvalgets mening at hver 

avdeling bør gis myndighet til å justere den enkelte studieleders tidsressurs med utgangspunkt 

i studieprogrammenes størrelse, kompleksitet, og utviklingsbehov. Det er avgjørende at 

avklaring om tidsressurs kommuniseres til studieledere og fastsettes på vedkommendes 

arbeidsplan.  

Utvalget ønsker å avlaste studielederrollen med tilførsel av administrative ressurser. Utvalget 

støtter i denne sammenheng arbeidet med å etablere en studieveiledertjeneste, men mener at 

denne må utvikles i tett dialog med faglige. Videre oppfordrer utvalget den øvrige 

utdanningsledelsen (ved viserektor for utdanning, studiesjef og rektor) å initiere tiltak som 

kan styrke studielederrollen, for eksempel gjennom ressurssider for utdanning og - 
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utdanningsledere, utvikling av årshjul for studieledere og tiltak for kompetanseheving for 

studieledere.  

I perioden vi er inne i foreligger det endringer i ledelsen særlig ved avdeling ØS og LOG. 

Dekanstillingene ved begge avdelinger er utlyst og blir oppjustert fra 50 % til 100 % med 

virkning fra august 2018. Det vil også være en kontorsjef per avdeling. Det gjenstår å se hva 

disse endringene ved de to avdelingene fører med seg av endringer i forholdet mellom 

studieleder og dekan.  

I tråd med Studietilsynsforskriften oppfordrer utvalget dekanene ved alle høgskolens 

avdelinger å arbeide strategisk for å sørge for helhet og sammenheng i studieprogrammene. 

Herunder bør en sammen med hver enkelt studieleder søke å skape gode arenaer og en kultur 

for å diskutere programmets utvikling, slik at hele fagmiljøet blir engasjert og føler eierskap 

til studieprogrammet. 

Det har hersket uenighet i utvalget om hvorvidt studielederrollen bør tillegges personalansvar, 

og også hva personalansvar innebærer. I dagens organisering ligger det allerede til 

studieledere å ivareta vesentlige personaloppgaver. Dette gjelder rekruttering, opplæring, 

oppfølging, arbeidsplanlegging m.m. Særlig ved avdeling HS er det uttrykt at det må være 

rom for å ivareta og videreutvikle personalansvar innen studielederrollen. Fra ØS og LOG har 

det kommet innspill på at det ikke bør tilfalle studielederrollen å ha utvidet personalansvar. Et 

argument et at rollen går på omgang og da bør personalsaker kollegaer imellom unngås. Det 

er tydelig blant dekanene på ØS og LOG at personalansvar er dekanens ansvar, mens dekan 

ved avdeling HS mener at et økt personalansvar kan gjøre studielederrollen mer attraktiv. I 

studielederrolleutvalgets mandat er det presisert at kravene i Studietilsynsforskriften skal 

ivaretas. Denne fremhever at «studiemiljøet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert 

ansvar for studiekvalitet og studieutvikling» (Studietilsynsforskriften 2017). Utvalget 

presiserer at studielederrollen først og fremst og i økt grad skal være en faglig stilling som 

skal arbeide med studieprogramkvalitet og -utvikling. Til tross for at disponering av 

personalressurser indirekte kan sies å påvirke kvaliteten og utviklingen av det enkelte 

studieprogram er det ikke utvalgets samlede anbefaling at studieleder bør ha økt 

personalansvar. Utvalget mener at det kan være hensiktsmessig å vurdere ulike løsninger 

avdelingene imellom.  
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Gjennom arbeidet med denne rapporten har utvalget merket seg at studentkontakt, som 

innebærer tilgjengelighet og kjennskap til studentmiljøet på studieprogrammene, er sentralt 

for studielederrollen. Dette kommer til uttrykk både hos studentene, hos studielederne og hos 

dekanene og er i tråd både med Studietilsynsforskriften og Meld.St. 16 (2017-2017) «Kultur 

for kvalitet i høyere utdanning» (Kunnskapsdepartementet 2017). Utvalget mener det er 

avgjørende at studieleder og studenter har god kontakt, og mener dermed at praksisen med at 

studieledere rekrutteres i nær tilknytning til fagmiljøene bør opprettholdes.  

 

Utvalgets innstilling til organisering av studielederfunksjonen ved HiMolde  
 
Basert på det ovennevnte foreslår studielederrolleutvalget følgende innstilling til organisering 

av studielederrollen ved HiMolde:  

 
1. Organisering: 

 
a. Studieleder utpekes av avdelingsstyret etter innstilling fra dekan og engasjeres 

for en periode på to til fire år, med mulighet for forlengelse. Nærmeste 
overordnede er dekan. 

b. Studieleder samarbeider med emneansvarlige/kullansvarlige/studieårsledere 
om gjennomføring av studieprogrammene. 

c. Studieleder inngår i avdelingens lederteam.  
d. Studieleder deltar i høgskolens studieutvalg. 
e. Alle studieledere skal ha administrativ støtte tilpasset studieprogrammets 

behov. 
f. Tidsressurs skal avsettes – 20 % - 100 % avhengig av studieprogrammenes 

størrelse, kompleksitet og utviklingsbehov. Om tidsressursen skal trekkes fra 
undervisning og/eller forskning avklares med dekan. 

g. Studieleder gis et lønnstillegg gradert etter ansvarsområdets omfang etter 
vurdering av dekan.  

 
2. Studieprogramledelse: 

 
a. Studieleders ansvarsområde er et nærmere definert antall studieprogram. 

Studieleder har ansvar for at planlegging, gjennomføring, evaluering og 
videreutvikling av studieprogrammet skjer i samsvar med vedtatte 
rammeplaner og studieplaner.  

b. Studieleder er ansvarlig for å sikre utdanningens helhet gjennom koordinering 
av emnene som inngår i utdanningsenhetene.  

c. Studieleder har det overordnede ansvaret for at emneansvarlige tilpasser 
undervisning og vurdering til hverandre i det gitte semesteret.  

d. Studieleder skal ta initiativ til/legge til rette for å utrede nye studier eller 
revidere eksisterende studier innenfor eget ansvarsområde. 
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e. Studieleder skal i samarbeid med internasjonal koordinator legge til rette for at 
internasjonalisering blir integrert i utdanningen med blant annet muligheter for 
utvekslingsopphold for studenter og ansatte. 

f. Studieleder har, i samarbeid med dekan og avdelingens ledergruppe, ansvar for 
at det blir tilrettelagt for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset 
utdanningens egenart og læringsmål.  

g. Studieleder kan etter delegering av myndighet fra dekan, godkjenne 
emner/innpasse fag fra andre institusjoner.  

h. Studieleder samarbeider med administrasjonen om opptaket til sine 
studieprogram. 

 
3. Evaluering og kvalitetssikring: 

 
a. Studieleder skal påse at evalueringene på studiet blir gjennomført.  
b. Studieleder har ansvar for valg av tillitsvalgte studentrepresentanter innen seks 

uker etter høstsemesterstart. 
c. Studieleder er fast leder for kvalitetsteam innenfor sitt ansvarsområde.  
d. Studieleder er ansvarlig for gjennomføring av kullmøter innenfor sitt 

ansvarsområde.  
e. Studieleder er ansvarlig for at studentene informeres godt om sine muligheter 

for medvirkning og tilbakemeldinger. 
f. Studieleder har ansvar for at evalueringer fra kvalitetsteam og tilbakemeldinger 

i kullmøter blir formidlet til emneansvarlige. 
g. Studieleder har ansvar for at studieprogrammet og dets emnebeskrivelser blir 

oppdatert i Studiehåndboken etter frister satt av studieadministrasjonen.  
h. Studieleder har i samarbeid med dekan ansvar for å iverksette eventuelle tiltak 

som følge av evalueringer.  
i. Studieleder skal gi innspill til avdelingens kvalitetsrapport. 

 
4. Personal: 
 

a. I samarbeid med dekan og bidrar studieleder aktivt i utvikling av fagmiljøets 
kompetanse og nødvendig rekruttering av nye fagansatte, i samsvar med 
studieporteføljens behov. 

b. I samarbeid med dekan kartlegger studieleder behovet for timelærere innenfor 
de rammer som er fastsatt for gjennomføring av studieprogrammene.  

 
5. Økonomi: 

 
a. Etter avtale med dekan kan studieleder gis et budsjett for disponering av midler 

ved behov. 
 

  
  
 
  

http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL756
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https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Lede+studieprogram&fileName=Mandat_studieprogramledere_NTNU.pdf
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Vedlegg 1: Stillingsbeskrivelse for dekan 
 

Stillingsbeskrivelse for dekan  
  
Stillingens organisatorisk plassering og myndighetsområde  

 Dekanen er avdelingens faglige og administrative leder.   

 Dekanen rapporterer til rektor i faglige spørsmål, og til høgskoledirektøren i administrative 
spørsmål, jf. Høgskoleloven §10-3.  

 Dekanen inngår i høgskolens ledergruppe sammen med rektorat og høgskoledirektør, og skal 
holde disse løpende orientert om forhold av betydning for virksomheten ved avdelingen.  

 Dekanen leder avdelingsstyret (ref. instruks for avdelingsstyret)  

 Til avdelingen hører undervisnings- og forskerstillinger innenfor aktuelt fagområde, 
kontorsjef og eventuelle utdanningsstillinger.  

 Dekanen har attestasjons- og anvisningsmyndighet delegert fra høgskoledirektøren innenfor 
sin avdelings budsjettområde.  

 Det skal til enhver tid være oppnevnt en stedfortreder for dekan. Dekanen oppnevner selv 
sin stedfortreder.  

  
Ansvarsforhold og viktige arbeidsoppgaver  
Dekanen har ansvar for effektiv og kvalitetsriktig drift og utvikling av avdelingen, i tråd med 
høgskolens strategier og øvrig politikk.  
  
Administrativ ledelse   

 Personalansvar for avdelingens ansatte (inkl medarbeidersamtaler, ferie- og 
permisjonsspørsmål, konflikthåndtering mv)  

 Økonomiansvar, disponere avdelingens midler effektivt og målrettet innenfor høgskolens 
økonomiregelverk og vedtatte budsjettrammer  

  
Faglig ledelse  

 Resultatansvar for studier, forskning og utvikling.   

 Legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljø  

 Legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningen  

 Inspirere og motivere studenter og tilsatte til faglig utvikling  

 Delta i aktuelle utvalg, særskilt nevnes: Studieutvalg, forskningsutvalg, tilsettingsutvalg   

 Utarbeide og følge opp arbeidsplaner/tidsressurser  

 Foreslå stillinger og bedømmelseskomitéer.  

 Detaljering av emnebeskrivelser i tilknytning til studie- og fagplaner.  

 Foreslå endringer og tilpasninger i eksisterende studie- og fagplaner (fastsettes av rektor)  

 Følge opp incentivordning  

 Innstilling til støtte for utenlandsopphold (fastsettes av rektor)  

 Saker om godskriving og godkjenning av annen utdanning (uhl § 3-4) og fritak for eksamen 
eller prøve (uhl § 3-5)  

 Spørsmål knyttet til eksamen (uhl § 3-9), (som eksamensform, oppnevning av sensorer ved 
ordinær sensur og klagesensur og utfyllende bestemmelser om spesielle eksamener)  

 Søknader og andre saker fra enkeltstudenter om studiemessige forhold (dispensasjon fra 
bestemmelser mv)  

 Følge opp andre oppgaver pålagt av rektor og/eller høgskoledirektør  
  
Rammeverk/Referanser  



 

22 
 

Delegasjon av myndighet fra styret  
Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk  
Incentiver for forskning og publisering  
Intern organisering og styring ved høgskolen  
Instruks for avdelingsstyre  
Introduksjonsprogram for nye medarbeidere  
Langvarig sykdom og tilhørende permisjon – retningslinjer for oppfølging  
Personalreglement  
Personalpolitiske retningslinjer ved permisjon og sykdom  
Serviceerklæring  
Strategisk plan  
Støtte til utenlandsopphold  
Tidsressurs for vitenskapelige ansatte ved HiM – retningslinjer  
Universitets- og høyskoleloven  
 

  

http://kvalitet.himolde.no/KS_STK004
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-03-01-4883?q=molde
http://kvalitet.himolde.no/KS_FOF008
http://kvalitet.himolde.no/KS_STK002
http://kvalitet.himolde.no/STK_039
http://kvalitet.himolde.no/dokumenter/KS_TJI205_0.pdf
http://www.himolde.no/okonomi-og-personal/HMS-og-IA/Sider/Langvarig%20sykdom%20og%20tilhørende%20permisjon%20-%20retningslinjer%20for%20oppfølging.aspx
http://www.himolde.no/okonomi-og-personal/lønn-og-personal/Documents/Personalreglementmretningslinjer.pdf
http://kvalitet.himolde.no/KS_TJI211
http://kvalitet.himolde.no/KS_STK021
http://kvalitet.himolde.no/dokumenter/KS_STK036_0.pdf
http://kvalitet.himolde.no/KS_FOF004
http://kvalitet.himolde.no/KS_FOF006
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=universitets+og+h%C3%B8yskoleloven


 

23 
 

Vedlegg 2: Mandat for Studielederrolleutvalget 
 

 
 

MANDAT FOR STUDIEROLLEUTVALGET 
  

Prosjektnavn  

Studielederrolleutvalget   
Prosjekteier  
Høgskolen i Molde v/høgskoledirektøren  
  
Bakgrunn – hvorfor sette ned utvalget?  
  

 Rollen/funksjonen, ansvaret og oppgavene til studielederen har vært diskutert 
over flere år (men ikke i et nedsatt utvalg siden 2012/2013).   
 Evalueringen av omorganiseringene fra 2014, som ble utført høsten 2016 og 
ferdigstilt i 2017, pekte også på at det var ønskelig med en bedre avklaring rundt 
studielederfunskjsonen.   
 I juni 2017 vedtok høgskolestyret: «Høgskolestyret ber om at det nedsettes 
et utvalg bestående av faglige og administrativt ansatte og 
studentrepresentanter som skal vurdere dagens organisering av 
studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest 
sammen med budsjettbehandlingen for 2018»   
(NB! Høgskoledirektøren har informert styret om utsatt oppstart og utsatt levering.)   

  
  
Utgangspunkt – utfordringer rundt dagens rolle  
  

 Studietilsynsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-
137) gir viktige føringer for studielederfunksjonen, og spesielt § 2-3 (3): 
«Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.»   
 Rollen som studieleder forventes å bli enda viktigere når vi skal innfri 
forventninger som ligger i Meld.St. 16 (2017-2017) «Kultur for kvalitet i høyere 
utdanning».  
 I dag defineres rollen som studieleder i «Ansvar, myndighet og organisering 
ved Høgskolen i Molde»: http://kvalitet.himolde.no/KS_STK002.   
Se punkt 1.3.  
 Studielederrollen må også ses opp mot rollen som dekan. Stillingsbeskrivelse 
for dekan ble vedtatt i styret sept-14. Ref. vedlegg.   
 Dagens praksis et at studielederrollen går «på runde» i fagmiljøet. Den 
kompenseres med et relativt beskjedent beløp.  
 Vi opplever at det er til dels store forskjeller mellom avdelingene og studiene 
hva som legges i funksjonen, hvor mye tid som avsettes og hva som utføres som 
studieleder.   
 Det kan være vanskelig å få noen til å ta på seg funksjonen som studieleder.  

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
http://kvalitet.himolde.no/KS_STK002
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Formål for utvalget, og frist for arbeidet  
  

 Studielederrolleutvalget skal vurdere dagens organisering av 
studielederfunksjonen(e), og foreslå eventuelle endringer for høgskoledirektøren. 
Frist 28.februar.  
 Utvalget består bare til forslag er fremlagt.   
(Se videre behandling nedenfor)   

  
  
   
Mandat for utvalget – sammensetning og oppgaver   
  
  
Sammensetning:  
Leder for utvalget:  
Fra hver faglig avdeling:  
Fra administrasjonen:  
Fra studentene:  
Fra fagorganisasjonene:  
Sekretær for utvalget:  
  

  
  
Prorektor for undervisning  
2 fagpersoner (utnevnt av avdelingen)  
Studiesjef og seniorrådgiver HR (Jørn Gustad)  
2 studenter (utnevnt av Tinget)  
En felles representant    
Merete Ludviksen  
  

  
Oppgaver:   
Utvalget leder kan, i samråd med utvalget, underveis i arbeidet justere oppgavene 
som man ser er ønskelig, innenfor prosjektets formål.   
Listen nedenfor er derfor ment som en veiledende for utvalget:   
  

 Lage plan for organisering av det videre arbeidet (milepæler og møteplan)  
 Finne ut hva som finnes av tidligere kartlegging ift studielederrollen, og som 
kan være nyttig for utvalget inn i denne prosessen   
(Tips: Jørn Gustad og Turid Aarseth).   
 Avklare hva som trengs av nærmere kartlegging og innhente den  
 Beskrive studielederfunksjonen i dag, og spesielt belyse:  

o Oppgaver studieleder fyller  
o Forskjeller mellom avdelinger og studieprogram  
o Fordeler og ulemper i dagens organisering og funksjon  

 Evt innhente erfaring fra andre studiesteder og deres løsninger  
 Skissere alternative måter å organisere studielederrollen på, og 
drøfte/kommentere:  

o Hvordan ivareta kravene i studietilsynsforskriften?  
o Hvilke oppgaver skal studieleder ha? Flere? Færre? Og evt hvilke 
følger vil en endring få for andre?  
o Bør funksjonen være lik fra avdeling til avdeling? Fra studie til studie? 
Eller bør studienes særegenheter, antall studenter mm også prege måten 
man løser organiseringen av studielederfunksjonen på?   
o Hva kan studentene forvente seg av studieleder?  
o Hva kan dekanen og kontorsjefen forvente seg av studieleder? Og 
omvendt?  
o Hva kan studiekontoret (og øvrig administrasjon) forvente av 
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studieleder? Og omvendt?  
o Hva skal til for å gjøre funksjonen attraktiv?  
o Hvordan bør studielederne rekrutteres? Bør de ansettes eller utpekes? 
Fast eller åremål?  
   

 Konkludere - utvalgets innstilling til organisering av studielederfunksjonen 
fremover  
 Utforme en rapport som redegjør for arbeidet, vurderingene og innstillingen  

  
  
Underveis:   
Utvalgets leder rapportere til høgskoledirektøren om utvalgets fremdrift,   
spesielt dersom tiden viser seg å være knapp, eller om man vil trenge mer ressurser 
eller annet.  
Videre behandling   

 Etter at utvalget har lagt frem sin innstilling vil høgskoledirektøren sende 
forslaget ut på høring til avdelinger, enheter og fagorganisasjoner, med frist ca 3-
4 uker.  
 Deretter følger eventuelle drøftinger eller forhandlinger med fagforeningene 
(avhengig av forslag)  
 Basert på utvalgets rapport, høringsuttalelser, egne vurderinger og 
drøftinger/forhandlinger med fagforeningene legger høgskoledirektøren frem en 
innstilling til høgskolestyret om videre organisering av studielederfunksjonen, og 
eventuelle økonomiske konsekvenser. April-2018.  
 Saken behandles i høgskolestyrets i løpet av våren (møtekalender 2018 for 
høgskolestyret er pt ikke satt).  
 Vedtaket iverksettes så snart som praktisk mulig.   

  
  
  
  
  
Molde 6.nov 2017  
GML  
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Vedlegg 3: Stillingsbeskrivelse for studieleder ved sykepleieutdanningen 
 

Ettersendes  

 

Vedlegg 4: Stillingsbeskrivelse for studieårsledere ved HS 
 

Ettersendes  
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Arkivsak-dok. 17/00730-14 Arkivkode. 413 
Saksbehandler Gerd Marit Langøy 

Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret 30.08.2018 

ORGANISERING AV STUDIELEDERFUNKSJONEN - RAPPORT FRA 
STUDIELEDERROLLEUTVALGET 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret ber høgskoledirektøren ta med seg signaler fra styrets diskusjon inn i 
det videre arbeidet med å få en god organisering av studielederrollen. 

Saksutredning 
Etter diskusjon på styrets strategisamling i 2017 ble det satt ned et eget, 
partssammensatt utvalg som skulle se på rollen som studieleder.  
Høgskoledirektøren utformet et mandat for utvalget. Et utvalg leder av Solveig 
Straume, daværende viserektor for utdanning og leder av studieutvalget, ledet 
arbeidet. Utvalget gjorde en god jobb med å belyse mange, utfordrende sider ved 
studielederrollen. De la frem en rapport ved utgangen av februar, etter planen.  
Ref. vedlegg 1. 

De anbefaler ikke store endringer mht organisering av studielederrollen, men 
tydeliggjør studieleders ansvar og oppgaver på en veldig grei måte. Den viser også 
godt hvor viktig rollen som studieleder er!  

Utvalgets anbefaling (s.18-19 i rapporten) 

Basert på det ovennevnte foreslår studielederrolleutvalget følgende innstilling til 
organisering av studielederrollen ved HiMolde:  

1. Organisering:
a. Studieleder utpekes av avdelingsstyret etter innstilling fra dekan og engasjeres for

en periode på to til fire år, med mulighet for forlengelse. Nærmeste overordnede er
dekan.

b. Studieleder samarbeider med emneansvarlige/kullansvarlige/studieårsledere om
gjennomføring av studieprogrammene.

c. Studieleder inngår i avdelingens lederteam.
d. Studieleder deltar i høgskolens studieutvalg.
e. Alle studieledere skal ha administrativ støtte tilpasset studieprogrammets behov.

Vedlegg 2
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f. Tidsressurs skal avsettes – 20 % - 100 % avhengig av studieprogrammenes 
størrelse, kompleksitet og utviklingsbehov. Om tidsressursen skal trekkes fra 
undervisning og/eller forskning avklares med dekan.  

g. Studieleder gis et lønnstillegg gradert etter ansvarsområdets omfang etter 
vurdering av dekan.  

 
2. Studieprogramledelse:  

a. Studieleders ansvarsområde er et nærmere definert antall studieprogram. 
Studieleder har ansvar for at planlegging, gjennomføring, evaluering og 
videreutvikling av studieprogrammet skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner 
og studieplaner.  

b. Studieleder er ansvarlig for å sikre utdanningens helhet gjennom koordinering av 
emnene som inngår i utdanningsenhetene.  

c. Studieleder har det overordnede ansvaret for at emneansvarlige tilpasser 
undervisning og vurdering til hverandre i det gitte semesteret.  

d. Studieleder skal ta initiativ til/legge til rette for å utrede nye studier eller revidere 
eksisterende studier innenfor eget ansvarsområde.  

e. Studieleder skal i samarbeid med internasjonal koordinator legge til rette for at 
internasjonalisering blir integrert i utdanningen med blant annet muligheter for 
utvekslingsopphold for studenter og ansatte.  

f. Studieleder har, i samarbeid med dekan og avdelingens ledergruppe, ansvar for at 
det blir tilrettelagt for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset 
utdanningens egenart og læringsmål.  

g. Studieleder kan etter delegering av myndighet fra dekan, godkjenne 
emner/innpasse fag fra andre institusjoner.  

h. Studieleder samarbeider med administrasjonen om opptaket til sine 
studieprogram.  

 
3. Evaluering og kvalitetssikring:  

a. Studieleder skal påse at evalueringene på studiet blir gjennomført.  
b. Studieleder har ansvar for valg av tillitsvalgte studentrepresentanter innen seks 

uker etter høstsemesterstart.  
c. Studieleder er fast leder for kvalitetsteam innenfor sitt ansvarsområde.  
d. Studieleder er ansvarlig for gjennomføring av kullmøter innenfor sitt 

ansvarsområde.  
e. Studieleder er ansvarlig for at studentene informeres godt om sine muligheter for 

medvirkning og tilbakemeldinger.  
f. Studieleder har ansvar for at evalueringer fra kvalitetsteam og tilbakemeldinger i 

kullmøter blir formidlet til emneansvarlige.  
g. Studieleder har ansvar for at studieprogrammet og dets emnebeskrivelser blir 

oppdatert i Studiehåndboken etter frister satt av studieadministrasjonen.  
h. Studieleder har i samarbeid med dekan ansvar for å iverksette eventuelle tiltak 

som følge av evalueringer.  
i. Studieleder skal gi innspill til avdelingens kvalitetsrapport.  

 
4. Personal:  

a. I samarbeid med dekan og bidrar studieleder aktivt i utvikling av fagmiljøets 
kompetanse og nødvendig rekruttering av nye fagansatte, i samsvar med 
studieporteføljens behov.  

b. I samarbeid med dekan kartlegger studieleder behovet for timelærere innenfor de 
rammer som er fastsatt for gjennomføring av studieprogrammene.  
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5. Økonomi:  

a. Etter avtale med dekan kan studieleder gis et budsjett for disponering av midler 
ved behov.  

 
 
 
En gjentagende diskusjon de siste årene har vært om vi bør ha studieledere med 
personalansvar. Utvalgets medlemmer har ikke vært enig om dette, og utvalget har 
heller ikke anbefalt det.  
 
Høgskoledirektøren sendte rapporten ut på høring.  
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet, men skisseres likevel kort nedenfor: 
 
Avd. ØS:  
Utvalget gis ros for god bekrivelse, men kritikk for ikke å ha gått dypere inn i en 
vurdering av tilsetting av studieledere. Betegnelsen studieprogramleder bør vurderes 
som alternativ til studieleder. Det er ønskelig med bedre avlønning (ref. senere utspill 
om dette). Studieleder må være en naturlig del av avdelingens ledergruppe (og er det 
i dag). Det er ønskelig med styrking av studentrådgivertjenesten ved avdelingen. 
Studieleder bør ha en egen budsjettpost. Studielederne bør få bedre opplæring. 
 
Avd. HS: 
Flere har gitt sitt syn til kjenne i tilbakemeldingen: 
Bachelor sykepleie: Utvalget har gjort en grundig jobb. Ønsker ikke personalansvar. 
Bør være en pedagogisk stilling. Godtgjørelse må avgjøres i sentraladministrasjonen. 
Bachelorutdanningen vernepleie: Støtter innstillingen. Gir lite nytt. 
NSF/Norsk Sykepleierforbund: Det er behov for å vurdere avdelingens organisering 
og ansvarsfordeling både i forhold til fag- og personalansvar. Utfordrende å 
rekruttere til funksjonen. Vurdere å skifte tittel (fagseksjonsledelse?), og mulighet for 
utlysning. Erfaringer fra NTNU bør innhentes. 
Avdelingsledelsen: Støtter rapporten, med unntak av utpeking. En viktig lederstilling 
med omfattende innhold. Stor andel praksis i utdanningen gjør den ekstra krevende. 
Dekan har personalansvar for altfor mange. Ønsker studieleder med personalansvar. 
Utpeking er krevende. Bør ha ekstern utlysning og fast stilling. Vurdere betegnelse 
fagseksjonsleder. Må inneha fag-, personal- og økonomiansvar.   
 
Avd. Log:  
Ansvarsforholdet mellom dekan og studieleder burde vært vurdert grundigere. 
Rapporten påpeker klare forskjeller mellom avdelingene når det gjelder tidsressurser 
og godtgjørelse, men analyserer ikke om forskjellene er rimelige. Prinsipielle forhold 
for hele institusjonen. For enkelt å skyve ansvaret over på avdelingen. Det er sagt lite 
om administrative ressurser til studielederfunksjonen. Det bør vurderes å tilordne 
administrativ ressurs direkte til avdelingen. 
 
  



  
4 

ØP/Økonomi – personalkontoret: 
Det anbefales likest mulig organisering (dersom forskjellig org er nødvendig må det 
være helt klart hva som er standard og hva som er avviket). Modellen bør være lik. 
Varigheten bør være lik. For å gi rettferdig honorering må også tilgjengelig 
tidsressurs tas med i vurderingen. Avlønningen fastsettes i særavtale. Ikke ønskelig 
med personalansvar i generell forstand. 
  
Avd.styrene på ØS og Log (felles utspill 20.juni): 
Ønsker hevdede satser.  
 
 
 
Høgskoledirektørens foreløpige vurderinger: 
 
Høringsuttalelsene var svært sprikende. Problemstillingene høgskoledirektøren 
hadde håpet ble klarere etter utredning og høring, ble slett ikke enklere ved 
gjennomgang av svarene. Videre oppfølging har dratt ut, og høgskoledirektøren har 
så langt ikke landet på en god innstilling.  
Det er derfor ønskelig med signaler fra styret før videre arbeid.  
 
Både rapporten og høringsuttalelsene gir en del gode innspill, både til oppgaver og 
løsninger. Høgskoledirektøren er enig i at uansett løsning så bør oppgavene være 
klare, vedkommende få god opplæring og en avlønning som gjør oppgaven attraktiv. 
Det er tvilsomt at «nå er det din tur» er en god løsning. Enten man praktiserer 
utpeking eller tilsetting må vedkommende være motivert. Vi har i dag mange som 
gjør gode jobber som studieledere, og føler oppgaven som givende. Likevel opplever 
dekanene det som utfordrende å finne de som ønsker å bli utpekt, eller lar seg 
overtale til å bli utpekt. Det vil alltid være en viss sammenheng mellom avlønning og 
attraktivitet. Og gjennom avlønning gir vi som arbeidsgiver signaler om hva som er 
viktige oppgaver. Høgskoledirektøren mener at ønsket om bedre avlønning vil være 
mulig å imøtekomme, innenfor rimelighetens grenser. Men merk at utvalgets punkt  
1g kan ikke praktiseres som anbefalt pga tariffavtalenes bestemmelser. Vi må 
forhandle lønnstillegg inn i særavtale(r). Det vil gjelde for utpekte studieledere. 
 
Det springende punktet er om studieleder skal ha personalansvar, og om vi skal 
tillate helt forskjellig organisering av studieledelsen ved HS på den ene siden, og ØS 
og Log på den andre siden?  
Av høringssvarene ser vi at de har forskjellige ønsker. Trolig også forskjellige behov. 
Spesielt er avdelingsledelsen på HS tydelige på sine behov om avlastning og 
fordeling av personalansvar. 
I utgangspunktet har høgskoledirektøren sansen for ØP (andre har også nevnt det) 
sitt synspunkt om at vi i helst bør ha likest mulig organisering på de faglige 
avdelingene. Problemet er samtidig at vi må forholde oss til at vi nå har en situasjon 
ved avdeling HS der en person (dekanen) har personalansvar for nær 80 personer. 
Riktignok er det færre årsverk, men allikevel er det uforholdsmessig mange. 
Høgskoledirektøren mener derfor at avdelingene allerede er såpass forskjellige at 
forskjellig organisering på studieledernivå også må kunne aksepteres. Det er allerede 
i dag store studielederressurser på HS. Høgskoledirektøren kan tenke seg å gå inn i 
dialog med avdelingen for å bruke noen av disse ressursene på stillinger. Det vil 
være uaktuelt å gi fullt personalansvar til utpekte studieledere. Med andre ord vil 



  
5 

personalansvar og utlysning måtte henge sammen. En slik, tenkt løsning skal også 
forhandles og/eller drøftes med fagforeningene.  
 
Organisering av studielederrollen er et følsomt tema i organisasjonen. Dersom vi 
faktisk skal åpne for forskjellig organisering, med fast tilsetting på en avdeling og 
utpeking hvert annet år på de på de andre, så er det ekstra krevende å oppnå at 
tidsressurser og avlønning er rettferdig. Av rapporten og høringssvarene ser vi at 
ansette og ledere heller ikke opplever systemet som rettferdig i dag. Dette er en 
utfordring som vi må ta på alvor. 
 
Høgskoledirektøren ber ikke styret om å fatte et endelig vedtak nå, men gi klare 
føringer for om man kan akseptere forskjellig organisering mellom avdelingene, eller 
vi fortsatt skal tilstrebe en så lik organisering som mulig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Rapport fra studielederrolleutvalget 
2. Høringssvar fra avd. ØS 
3. Høringssvar fra avd. HS 
4. Høringssvar fra avd. Log 
5. Høringssvar fra ØP 
6. Innspill fra Log og ØS (vedr godtgjørelse)  
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Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 

Studielederfunksjonen ved Høgskolen i Molde - høringssvar fra avd ØS 

Vi viser til rapport fra studielederutvalget, datert 28.2.2018. 

Studielederfunksjonen ved høgskolen er en svært viktig funksjon som på mange måter 

danner «limet» mellom studenter, fagpersonale og administrasjon på den ene siden og mot 

dekan og toppledelse på den andre. I denne settingen vil studieleder ha en rolle som 

rådgiver, planlegger og koordinator som nok vil oppleves som både givende og utfordrende. 

Rapporten gir en god beskrivelse av hvordan studielederrollen utøves ved institusjonen. Den 

gir også et godt bilde av hvor forskjellig studielederrollen utøves ved avdelingene og at det 

er til dels svært forskjellige betingelser (økonomiske og tidsressursmessig) ved avdelingene. 

Ikke alle disse forskjellene er like lette å akseptere. 

Utvalget tar som utgangspunkt at rekruttering av studieledere bør fortsette som nå, dvs ved 

utpeking blant faglig ansatte (s. 14). I og med dette standpunktet blir mye av den 

etterfølgende diskusjonen på mange måter en «flikking» av dagens praksis. Hvis man i stedet 

hadde gått inn på en drøfting av tilsetting av studieledere, som mange institusjoner har, ville 

man kunne fått opp  nye og spennende muligheter for hvordan rollen kunne utformes. Selv 

om man senere ville landet på at utpeking var den beste rekrutteringsmåten ville en drøfting 

av tilsettingsalternativet vært nyttig for å se på hvilke muligheter det innebar. Rapporten er 

derfor i hovedsak en beskrivelse av, og i stor grad et forsvar for, dagens praksis. Det gjelder 

også i betydelig grad ulikhetene i det totale ressursbruket på studieledelse mellom 

avdelingene. 

Utvalget har ikke vurdert om begrepet studieleder skulle vært erstattet av en annen tittel på 

denne funksjonen (s. 16). Her kan det vises til at f.eks. NTNU benytter studieprogramleder på 

en tilsvarende funksjon. Det kan være verdt å vurdere om ikke en slik betegnelse ville gitt et 

tydeligere signal om at man i denne funksjonen først og fremst har ansvar for ett (eller flere) 

studieprogram. I det følgende benyttes likevel betegnelsen studieleder, men avdelingen vil 

påpeke at studieprogramleder absolutt bør vurderes som nytt navn på funksjonen.  

Avdelingen vil i det følgende kommentere noen konkrete problemstillinger relatert til 

studielederfunksjonen. 

Avlønning/godtgjørelse av studielederfunksjonen  

Rapporten beskriver synet på godtgjørelse av studieleder slik: 

«Når  det  gjelder  hensiktsmessig  utforming/omfang/avlønning  av  studielederrollen  

ble  det  løftet fram at det burde være en tidsressurs avsatt til studielederrollen som 

stod i forhold til omfanget av rollen/forventninger om rollen (30   –   50  %   blir 

foreslått i undersøkelsen).   Videre ble det av mange påpekt at funksjonen kunne 

godtgjøres i større grad enn i dag, men ikke for mye, da motivasjonen for å påta seg 

rollen burde ligge i  å ville videreutvikle studiene.» 

Vedlegg 3
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Det er vanskelig å vite hva «for mye» skulle innebære. Undertegnede har 9 års erfaring med 

å rekruttere studieledere og har aldri opplevd at en godtgjørelse av et visst omfang har 

bidratt til å redusere studieledernes interesse for å utvikle studiet. Villigheten til å ta på seg 

et slikt verv vil antakelig øke dersom det også er et økonomisk incitament. Avdelingen vil 

fremme et separat forslag til økonomisk kompensasjon for studieledervervet.  

Studieleder som del av avdelingens ledergruppe 

Dette er en naturlig rolle for studieleder. Det er overraskende at rapporten peker på at 

mange studieledere oppfatter at veien til dekanen har vært lang. Det kan muligens ha noe å 

gjøre med at avdelingene ØS og LOG i en tid har gjennomført felles studieledermøter og at 

disse møtene av praktiske årsaker muligens har vært  noe sjeldne. 

Dekan, kontorsjef og studieledere utgjør avdelingens ledelse og det er derfor avgjørende at 

denne gruppen har regelmessige møter. Å være en del av avdelingens ledergruppe må antas 

å gjøre studielederjobben meningsfull.  

Styrking av studentrådgivningstjenesten ved avdelingen 

Det vil antakelig gjøre studieleders arbeid lettere dersom det ble knyttet en administrativ 

ressurs til hver avdeling med et særskilt ansvar for studentrådgivning. Da avdeling ØIS ble 

delt ble det overført ca 10 administrative stillinger fra avdelingene til studieavdelingen. Det 

bør ikke være noe vanskelig grep å overføre tre av disse tilbake til avdelingene. Dvs en 

stilling pr avdeling. Avdelingens studentrådgiver kan da avlaste studieleder og fagpersonale 

for mange spørsmål som ikke er av åpenbar faglig karakter. Studentrådgiver kan også avlaste 

studieleder i planlegging av kvalitetsmøter, kullmøter, etc. Avdelingens studentrådgiver vil 

ha detaljert kunnskap om avdelingens studieprogram, noe en sentralisert. 

studentrådgivningstjeneste vanskelig kan oppnå. En studentrådgiver ved hver avdeling vil gi 

studentene et tydelig ansikt av hvem som er studentenes førstelinje-rådgiver.   

Egen budsjettpost for studieleder  

Forslaget om en egen budsjettpost for studieleder støttes. Budsjettposten kan dekke mindre 

driftsutgifter knyttet til lokale ekskursjoner, mindre reisekostnader (kurs, etc.), møteutgifter 

(bespisning, etc), m.m. Budsjettposten bør fastsettes på avdelingsnivå, men det bør 

etableres noen felles retningslinjer om størrelse og bruk av denne budsjettposten. 

Kursing av studieleder  

Det bør vurderes å tilby et kort utdanningstilbud for nye studieledere. Dette kan for 

eksempel gjennomføres som et «studielederseminar» over en dag eller to, gjerne utenfor 

høgskolens lokaler.   

 

Molde 29.4.2018 

Ottar Ohren 

dekan 
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HØRING - INNSTILLING TIL ORGANISERING AV 
STUDIELEDERFUNKSJONEN VED HØGSKOLEN I MOLDE. 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Avdelingsstyret støtter innstillingen fra utvalget med følgende tilføyelser: 
-Stillingen som studieleder (evt. annen benevnelse) rekrutteres ved ekstern 
kunngjøring. 
-Studieleder (evt. annen benevnelse) tillegges delegert personal- og økonomiansvar 
for studieprogrammet. 
 
 
 
Høringsvar fra avd. HS. 
Bachelorutdanningen i sykepleie: 
Jeg synes arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid. Jeg har ingen store 
kommentaren til bakgrunn-diskusjonen, men noen viktige kommentarer jeg ønsker å 
ta med. 
Under Organisering av studielederrollen ved HiMolde i dag s .5 skriver arbeidsgruppen 
at studieleder ved HS stort sett har en veldefinert gruppe ansatte og studenter å 
forholde seg til. Dette er ikke riktig for sykepleieutdanningen sin del. Det er stor 
variasjon i hvor stor %-del av de ansattes stilling en som studieleder har til de 
pedagogiske oppgaver siden mange ansatte har ulike % ekstra-tildeling av ressurser 
til FOU-arbeid. Dette medfører at en sent på vårsemesteret/sommeren ikke har den 
oversikt som en trenger for å utfører den pedagogiske lederfunksjon på best mulig 
måte. Når det gjelder studenter er det meget stor utskiftning i studentgruppen på hvert 
kull. En kan til eksempel sent på våren sitte med et spørsmål om det kommer 20 nye 
studenter inn i andre året til høsten, noe som har stor betydning i forhold til planlegging 
av praksis, fordeling av praksisplasser og fordeling av de pedagogiske 
arbeidsoppgavene til de ansatte. Arbeid med praksisfordeling skjer også i samarbeid 
sammen med studieavdelingen og praksisfeltet. Dette medfører at sluttplanleggingen 
av høstsemesteret blir etter at semesteret er startet.  
Når det gjelder avsnittet «Erfaring med studielederrollen», «Tidsbruk», «Studieleders 
oppgaver» og «Opplevde utfordringer ved dagens organisering» synes jeg at 
arbeidsgruppen klarer å gi en god beskrivelse av dette. 
I avsnittet «Styrking av studielederrollen ved hiMolde – utvalgets vurdering» s. 17 
skriver arbeidsgruppen …»Særlig ved avdeling HS er det uttrykt at det må være rom 
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for å ivareta og videreutvikle personalansvaret innen studielederrollen». Jeg som 
studieleder vil ikke ha utvidet personalansvar slik som studielederstillingen er i dag. 
Stillingen er en pedagogisk stilling og den skal ikke inneha personalansvar. Hvis 
utviklingen går i den retning må det tilføres administrativ ressurs og den pedagogiske 
del av stillingen overføres til en stilling med pedagogiske arbeidsoppgaver utenfor 
stillingen. Her er jeg ening med ØS og LOG. 
Når det gjelder «Organisering» punkt g. er jeg uenig i dette punkt. Dette må avgjøres i 
sentraladministrasjonen. 
 
Bachelorutdanningen i vernepleie. 
Innstillingen fra utvalget støttes, men det bringer lite nytt for avd. HS og signaliserer 
lite utvikling av rollen (muntlig gjengitt). 
 
Norsk sykepleierforbund. 
Arbeidsgruppen har gitt en god beskrivelse av dagens organisering av 
studielederrollene ved Høgskolen i Molde.  
Studielederne har en viktig rolle i det faglig –administrative arbeidet for gjennomføring 
og videreutvikling av de enkelte program. Ikke minst er det knyttet sterke forventninger 
i Meld. St. 16 (2017 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning» 
(Kunnskapsdepartementet 2017).  Det henvises til en NIFU`s undersøkelse som viser 
at de største utfordringene for programledere er uklare styringslinjer og utydelig 
ansvarsfordeling (Kunnskapsdepartementet 2017). Dette er et viktig forhold som må 
diskuteres og klargjøres også her på vår skole. 
Den foreliggende rapporten viser store variasjoner i hvordan studielederfunksjonen er 
organisert mht til størrelse, avsatt tidsressurs til dette arbeidet og erfarte utfordringer, 
noe vi finner naturlig sett ut fra studietilbudenes omfang og særegenhet.  
Når det gjelder arbeidsgruppens innstilling til organisering av studielederfunksjonen, 
støtter NSF behovet for å vurdere avdelingens organisering og ansvarsfordeling både 
i forhold til fag– og personalansvar.  
Erfaringsmessig har det vært utfordrende å rekruttere faglig ansatte til denne viktige 
funksjonen. Vi stiller derfor spørsmål om det nå er tid for å endre betegnelsen på 
funksjonen, til f.eks. fagseksjonsledelse og endring av rekrutteringsgrunnlag ved f.eks. 
mulighet for utlysning intern/eksternt. Siden NTNU er en viktig strategisk 
samarbeidspartner, bør deres erfaringer fra organisering av studieprogrammene 
innhentes. 
 
 
Vurdering. 
Rapporten fra utvalget er grundig og utfyllende, og beskriver utfordringene og 
kompleksiteten i rollen på en god måte. I forhold til avd. HS er det lite nytt. 
Studielederrollen på avdelingen fungerer i hovedsak i dag slik det er skissert i forslaget, 
unntatt når det gjelder punktet Økonomi: Etter avtale med dekan kan studieleder gis 
budsjett for disponering av midler ved behov. Avdelingsledelsen støtter alle punktene 
bortsett fra punkt 1a under Organisering som omhandler utpeking av studieleder, som 
det blir redegjort for under. Det er behov for å videreutvikle rollen sett i lys av m.a. å 
innfri forventningene i St.m. 16 «Kultur for kvalitet» - når det gjelder personalansvar og 
rekrutteringsprossen. Det er viktig å se utover og fremover. 
  
Studielederrollen er en svært viktig og sentral lederstilling for høgskolen/avdelingen.  
Oppgavene er omfattende og komplekse og det legges ned en innsats som overskrider 
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avsatt tidsressurs Profesjonsstudiene med stor andel praksisstudier gjør rollen ekstra 
krevende.   
 
Avdeling HS er en stor avdeling med om lag 80 tilsette, noe som betyr at dekan har 
personalansvar for 80 tilsette. Dette er svært høgt tall sammenlignet med andre 
organisasjoner, som vurderer at det er rimelig å inneha personalansvar for 20 – 30 
ansatte. Dette innebærer m.a. medarbeidersamtaler med 80  tilsette. Dekanrollen er 
svært krevende og fokusområdene er bredt og stort, både internt og eksternt. 
Arbeidsmengden er i perioder over grensen for hva som er overkommelig. Dette på 
tross av at kontorsjef på avdelingen avlaster med en del løpende personalsaker, 
saksbehandling, økonomioppfølging, oppfølging av sykemeldte m.a.. Det er viktig å ha 
fokus på at alle tilsette har en rimelig arbeidsbelastning, også dekan.  
 
Et av oppdragene til utvalget var å se på studielederrollen i forhold til dekanrollen. På 
denne bakgrunn er et av tiltakene at personalansvaret bør delegeres til studielederne. 
Som det er uttalt i rapporten må en da sikre at studieleder har nødvendig administrativ 
støtte. I realiteten har studieleder i dag allerede personalansvar ved at de 
disponerer/fordeler personalressursene på programmet – noe som også innebærer at 
de har ansvar for og disponerer den største og viktigste ressursen på avdelingen. 
Studieleder er tettest på fagansatte, og har den daglige dialogen. Det er behov for å 
definere nærmere hva som legges i begrepet personalansvar- da det kan forstås ulikt. 
Situasjonen i dag er at både dekan og studieleder har en presset arbeidssituasjon, 
hvordan dette skal gjøres må drøftes nærmere. I innstillingen fra utvalget s. 17 er 
dekan på HS sitert med at personalansvaret vil gjøre studielederollen mer attraktivt. 
Dette er tatt ut av en sammenheng og ikke helt riktig gjengitt.  
 
Ordningen med utpeking av studieleder er en krevende ordning Dekan bruker mye tid 
og ressurser på denne prosessen – ofte må det flere runder til for å «rekruttere» en 
aktuell fagperson til å gå inn i rollen. Fagansatte tar på seg rollen, noen ser på det som 
en «plikt» og at det nå er det min tur til å bidra. Dette er ikke alltid den beste måten å 
rekruttere til en lederstilling, og motivasjonen til å inneha stillingen kan være ulik. Det 
er viktig her å understreke at de som har tatt på seg rollen gjør en svært god jobb- 
dette handler om den fremtidige rollen. En annen side er også at etter endt funksjonstid 
skal studieleder tilbake til studieprogrammet og være kollega med de som de har ledet  
– dette kan være utfordrende på flere måter m.a. kan terskelen til å ta opp vanskelige 
saker være høy for noen. Vi er kjent med at de flere institusjoner i sektoren rekrutterer 
studieleder slik som høgskolen i Molde i dag rekrutterer dekan – ved ekstern 
kunngjøring og åremålsstilling. Avdelingsledelsen ønsker å innføre slik ordning også 
for studielederrollen, men med fast tilsetting. På denne måten vil en få søkere som er 
motivert til å inneha denne viktige lederstillingen, stillingen må være plasseres i linje til 
dekan.  Avlønning vil med en slik ordning være i en helt annen kategori enn i dagens 
ordning med  B-tillegg. Det vil også være fornuftig i denne sammenheng å se på 
benevnelsen av funksjonen. Fagseksjonsleder kan være en benevnelse som kan 
brukes. Dersom en ser til NTNU som av høgskolestyret er valgt som mulig 
samarbeidspart/fusjonspart bruker de benevnelsen fagseksjonsleder og 
studieprogramleder. Uansett stillingsbenevnelse er det viktig at rollen innehar fag, 
personal og økonomiansvar. 
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Rapporten fra utvalget viser tydelig at avdelingene er forskjellige, og har ulike behov 
og utfordringer. På denne bakgrunn kan høyskolen ha ulik organisering av 
studielederfunksjon ut i fra behov ved de ulike avdelingene.  
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Høring: Studielederrolleutvalgets innstilling 
 
 
Studielederrolleutvalget har behandlet en svært viktig sak for avdelingene, som angår 
organiseringen av høgskolens kjernevirksomhet. Avdeling LOG har følgende kommentarer: 
 

 Ansvarsforholdet mellom dekan og studieleder burde vært problematisert og vurdert 
grundigere. Det påpekes eksempelvis at det skjer en overgang til 100 % dekan/100% 
kontorsjef ved LOG og ØS, uten at en går nærmere inn på hva dette kan bety for 
utforming av studielederrollen. Etter avdelingens oppfatning henger stillingsbeskrivelsen 
for dekan og organisering/utforming av studielederrollen såpass tett sammen at disse 
burde vært sett mer i sammenheng.  
 

 Rapporten tilbyr svært lite når det gjelder å få en samordnet og antakelig mer rettferdig 
fordeling av avsatte ressurser til studieleder, verken hva gjelder tid eller økonomisk 
kompensasjon. Rapporten påpeker klare forskjeller mellom avdelingene, men den gir 
ingen analyse av om disse forskjellene synes rimelige eller noen tilrådning om endring. 
Tall og diskusjon på side 8 gjenspeiler dette. Avdeling HS har eksempelvis ressurser 
avsatt til flere nivå av studieledelse. Rapporten tilrår omtrent status quo når det gjelder 
den siden av organiseringen, der avdelingene tar hånd om saken.  
 
Dette angår prinsipielle forhold for hele institusjonen. Det er etter avdelingens syn lite 
hensiktsmessig og altfor enkelt å skyve dette ansvaret ut på avdelingene.  

 
 Det er ikke sagt noe spesifikt om administrative ressurser til studielederfunksjonen. Det vi 

vet, er at disse i dag er knappe. Avdeling LOG og ØS deler i dag en ressurs som utfører en 
del svært viktige, forefallende oppgaver, men der personen tilhører studieavdelingen og 
har anslagsvis 20 % av sin tid knyttet til oppgaver derfra. Det at vedkommende befinner 
seg i avdelingen, er en vesentlig fordel for den daglige driften. Avdeling LOG mener at 
det bør vurderes å tilordne avdelingene en administrativ ressurs som burde flyttes fra 
sentraladministrasjonen og øremerkes avdelingen. 

 
 
 
 
Svein Bråthen 
Dekan 

Avdeling for logistikk 
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From: Gammelsæter Randi 
Sent: 6. juni 2018 15:29 
To: Langøy Gerd Marit 
Cc: Ludviksen Merete 
Subject: RE: HØRING: Studielederfunksjonen. Frist 20.april 
 
Categories: Red Category 
 
Hei, 
Jeg vil gjerne avgi noen synspunkter fra ØP, beklager at det kommer så vidt sent, men forsto det slik 
at det var greit siden saken ikke går til styret før i august. 
Mvh 
Randi 
 
Høringssvar til rapport fra studielederrolleutvalget av 28. februar 2018 
Generelt sett så anbefaler vi likest mulig organisering av studielederfunksjonen som bidrag til en 
tydelig organisering av høyskolen. Dersom det er nødvendig med forskjellig organisering er det 
ønskelig med en tydelig angivelse av hva som er standard organisering og hvilke funksjoner som 
avviker på hvilken måte. Dette kan med fordel inkluderes i dokumentet Ansvar, myndighet og 
organisering ved Høgskolen i Molde. Slik sett legger rapporten opp til en løsere organisering enn den 
vi har.  
 
Det er ønskelig at det utarbeides en felles modell både for hva som utløser en studielederfunksjon og 
hvordan denne honoreres. Varigheten bør være lik, og vi foreslår å følge toårsmodellen, da den er 
godt innarbeidet. I dag kompenseres det med et grunnbeløp, samt for antall studenter, per 
påbegynte 50. student. Skal en trekke inn ytterligere variabler, så kan det være antall 
studium/studieprogram en har ansvar for, da dette gir større kompleksitet i oppfølgingen. For å gi et 
rettferdig honoreringssystem så må det tas hensyn til i hvilken grad det stilles tidsressurs til rådighet, 
rapporten foreslår å sette dette åpent 20-100 prosent! Vi mener det i større grad bør sees på hvorfor 
det er så stort sprik mellom LOG/ØS på den ene siden og HS på den andre siden. Møtearenaer og –
frekvens er åpenbare faktorer som påvirker tidsbruk. Kan funksjonen organiseres mer likt? Det bør 
også sees på organiseringen av studieårsledere, som nå er tildelt 50 prosent stillingsressurs. Den 
samlede studielederfunksjonen for sykepleie er nå på 2,7 årsverk, mens den for vernepleie er på 1,19 
årsverk. Lønnsmodellen som foreslås er på denne bakgrunn også for løs, og det kan fort danne seg et 
urimelig system. I dag er avlønningen fastsatt i en særavtale jf hovedtariffavtalen, og det må også 
gjøres for en eventuelt ny modell. Dette har å gjøre med at det ikke skjer en ansettelse med 
tilhørende tilbud om lønn, men en utpeking med tilhørende godtgjørelse med basis i særavtale. Det 
er ønskelig med et system som ikke krever opptelling av antall studenter per 1. oktober hvert år, slik 
det nå følges opp, men at det utvikles en fast matrise som eventuell reforhandles hyppigere i takt 
med utviklingen (av blant annet antall studenter). 
 
Det er ikke ønskelig at det tillegges personalansvar i generell forstand til rollen, blant annet av 
årsaker som nevnt i rapporten. Rekruttering/opplæring/arbeidsplanlegging av midlertidige 
lærekrefter er eksempler på personalansvar som det kan være aktuelt, av praktiske årsaker, å legge 
til studielederfunksjonen. 
 

Fra: Langøy Gerd Marit  
Sendt: 9. mars 2018 09:12 
Til: FAG-ledergruppe <FAG-ledergruppe@himolde.no>; ADM-ledergruppe <Adm-
ledergruppe@himolde.no>; Michaelsen Ragnhild Karen Astad <Ragnhild.Michaelsen@hiMolde.no>; 
Berge Dag Magne <Dag.M.Berge@hiMolde.no>; Bøyum-Folkeseth Odd Anders <Odd.A.Boyum-
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Folkeseth@hiMolde.no>; Brakstad Ragnhild Oddrun Ekren <Ragnhild.O.Brakstad@hiMolde.no>; 
Melsæter Steinar <Steinar.Melsater@hiMolde.no>; Rønhovde Lars Magne 
<Lars.Ronhovde@hiMolde.no>; Gustad Jørn Roger <Jorn.R.Gustad@hiMolde.no> 
Emne: HØRING: Studielederfunksjonen. Frist 20.april 
 
 
Til HiMoldes faglige avdelinger, administrative enheter og fagforeninger 
 
For å få hjelp til å vurdere studielederrollen satte høgskoledirektøren ned et bredt sammensatt 
utvalg, studielederrolleutvalget. De fikk mandat for sitt arbeid (se vedlegg 2 i rapporten).  
Utvalget har levert vedlagte «Innstilling til organisering av Studielederfunksjonen ved Høgskolen i 
Molde». Tusen takk til utvalget, godt ledet av Solveig Straume! 
 
Utvalgets forslag går med dette ut på høring i organisasjonen, slik at alle gis mulighet til å gi sine 
innspill til utvalgets forslag. Frist for dette settes til 20.april. 
Deretter vil høgskoledirektøren vurdere både utvalgets forslag og de innkomne høringssvarene før 
videre innstilling og behandling i høgskolestyret. Før høgskolestyrets behandling vil det også bli 
drøftinger eller forhandlinger (avhenger av endringenes omfang) med fagforeningene.  
 
Høringer bes sendt til : post@himolde.no 
 
Med hilsen 
Gerd Marit Langøy 
Direktør Høgskolen i Molde 
Tlf 71214148/mob 91571540 
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Arkivsak-dok. 17/00112-50 Arkivkode. 413 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Saksgang Møtedato 
Studieutvalget 02.10.2019 

STUDIELEDERS ANSVAR OG OPPGAVER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Studieutvalget tar saken til orientering. 

Saksutredning 

Studieleder har en viktig rolle i arbeidet med gjennomføring, kvalitetssikring og utvikling av 
studieprogrammene.  

I høgskolens reglement for ansvar, myndighet og organisering er studielederrollen beskrevet 
slik: 

Ved avdelingene skal det være studieledere med faglig-administrativt ansvar for 
gjennomføring og videreutvikling av de enkelte studieprogram. Studielederens 
oppgaver er knyttet til undervisning og studentenes gjennomstrømning i studiet, med 
særlig vekt på områder som læringsmiljø, studentoppfølging, evaluering og 
kvalitetssikring. Studieleder har en koordinerende funksjon og skal bidra til 
sammenheng og helhet i opplegg og gjennomføring av studietilbudene, samt til 
markedsføring, rekruttering og kontakt med arbeidslivet. 

Antall studielederfunksjoner og ansvarsområder for disse fastsettes av 
vedkommende dekan. Studieledere utpekes av avdelingsstyret, etter innstilling fra 
dekan, og har dekanen som næreste overordnede. En studieleder kan ha ansvar for 
flere beslektede studieprogram. Det avsettes tidsressurs for oppgaven som 
studieleder. Funksjonstiden er 2 år fom 1.8 i oddetallsår. 

Studieleder er leder for kvalitetsteam innenfor sitt område (jf. 1.4) og medlem i 
Studieutvalget (jf. 2.1). Styret kan fastsette funksjonsbeskrivelse for funksjonen som 
studieleder. 

I 2018 ble det gjennomført en vurdering av organiseringen av studielederfunksjonen. 
Utvalget leverte tidlig på høsten i 2018 sin innstilling til organisering og oppgaver til 
studieleder. I etterkant har det særlig vært den praktiske organiseringen (utpekt eller ansatt 
studieleder, tidsressurs, avlønning, personalansvar og administrative ressurser) som har 
vært diskutert. I høringsrunden har det ikke kommet innspill til rapportens forslag til ansvar 
og oppgaver for studieleder (fra rapporten): 
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Studieprogramledelse:  
 

• Studieleders ansvarsområde er et nærmere definert antall studieprogram. Studieleder 
har ansvar for at planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av 
studieprogrammet skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner og studieplaner.  

• Studieleder er ansvarlig for å sikre utdanningens helhet gjennom koordinering av 
emnene som inngår i utdanningsenhetene.  

• Studieleder har det overordnede ansvaret for at emneansvarlige tilpasser 
undervisning og vurdering til hverandre i det gitte semesteret.  

• Studieleder skal ta initiativ til/legge til rette for å utrede nye studier eller revidere 
eksisterende studier innenfor eget ansvarsområde.  

• Studieleder skal i samarbeid med internasjonal koordinator legge til rette for at 
internasjonalisering blir integrert i utdanningen med blant annet muligheter for 
utvekslingsopphold for studenter og ansatte.  

• Studieleder har, i samarbeid med dekan og avdelingens ledergruppe, ansvar for at 
det blir tilrettelagt for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset 
utdanningens egenart og læringsmål.  

• Studieleder kan etter delegering av myndighet fra dekan, godkjenne emner/innpasse 
fag fra andre institusjoner.  

• Studieleder samarbeider med administrasjonen om opptaket til sine studieprogram.  
 
Evaluering og kvalitetssikring:  
 

• Studieleder skal påse at evalueringene på studiet blir gjennomført.  
• Studieleder har ansvar for valg av tillitsvalgte studentrepresentanter innen seks uker 

etter høstsemesterstart.  
• Studieleder er fast leder for kvalitetsteam innenfor sitt ansvarsområde.  
• Studieleder er ansvarlig for gjennomføring av kullmøter innenfor sitt ansvarsområde. 
• Studieleder er ansvarlig for at studentene informeres godt om sine muligheter for 

medvirkning og tilbakemeldinger.  
• Studieleder har ansvar for at evalueringer fra kvalitetsteam og tilbakemeldinger i 

kullmøter blir formidlet til emneansvarlige.  
• Studieleder har ansvar for at studieprogrammet og dets emnebeskrivelser blir 

oppdatert i Studiehåndboken etter frister satt av studieadministrasjonen.  
• Studieleder har i samarbeid med dekan ansvar for å iverksette eventuelle tiltak som 

følge av evalueringer.  
• Studieleder skal gi innspill til avdelingens kvalitetsrapport  

 
Studieleder har ansvar for å gjennomføre ekstern studieprogramevalueringer minst hvert 6. 
år og relevansvurderinger hvert 3. år. I forbindelse med studieprogramevaluering skal det 
gjennomføres en internakkrediteringer av studieprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 17/00112 
Arkivkode 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Studieutvalget 04.10.2019 27/19 

Studieleders ansvar og oppgaver 

Studieutvalget har behandlet saken i møte 04.10.2019 sak 27/19 

Møtebehandling 
Studieutvalget ba om at beskrivelsen av studieleders ansvar og oppgaver skulle 
sendes til avdelingene for uttalelse. Studieutvalget etterlyser også videre behandling 
4 av utredingen om studielederrollen fra 2018, og avklaringer av ressurser til 
avdelingene. 

Vedtak  
Studieutvalget ber om at saken oversendes avdelingene for uttalelse, med vekt på 
avdelingsvis tilpasninger av studielederfunksjonen og konsekvenser det innebærer 
for ressursbehov. Studieutvalget etterlyser oppfølging av utredningen om 
studielederfunksjonen med sikte på et formelt vedtak om institusjonens overordnede 
forståelse av studielederfunksjonen, og en avklaring om tilførsel av ressurser. 
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Arkivsak-dok. 17/00112-61 Arkivkode. 413 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Saksgang Møtedato 
Studieutvalget 28.11.2019 

STUDIELEDERS ANSVAR OG OPPGAVER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Studieutvalget tar oversikten over studieleders ansvar og oppgaver til etterretning. 
Studieutvalget etterlyser samtidig en oppfølging av utredningen om 
studielederfunksjonen, særlig med tanke på praktisk organisering, tidsressurs og 
administrativ støtte. 

Saksutredning 
Studieutvalget behandler sak om studielederes ansvar og oppgaver i møte 
30.10.2019. Det ble fattet følgende enstemmige vedtak: 

Studieutvalget ber om at saken oversendes avdelingene for uttalelse, med 
vekt på avdelingsvis tilpasninger av studielederfunksjonen og konsekvenser 
det innebærer for ressursbehov. Studieutvalget etterlyser oppfølging av 
utredningen om studielederfunksjonen med sikte på et formelt vedtak om 
institusjonens overordnede forståelse av studielederfunksjonen, og en 
avklaring om tilførsel av ressurser. 

Saken ble sendt over til avdelingene med frist for tilbakemelding 7.11.2019. 
Avdelingene LOG og ØS har kommet med innspill til behov for administrativ støtte og 
ressurser til avdelingen (vedlagt). Avdelingene ønsker at studiekontoret tar med av 
de generelle studenthenvendelsene, og sørger for en enhetlig behandling av sakene. 

Studiekontoret vil strekke seg langt for å støtte avdelingens behov for administrativ 
støtte i studiesaker. Det er opprettet en studieveiledningstjeneste med hensikt å 
avlaste avdelingene for henvendelser fra studenter som Studiekontoret kan følge 
opp. Øvrig behov for ressurser til avdelingen må behandles i budsjettprosessen.  

Det er ikke kommet merknader fra avdelingene til oversikten over studieleders ansvar 
og oppgaver for studieprogramledelse, og evaluering og kvalitetssikring: 

Studieprogramledelse: 

• Studieleders ansvarsområde er et nærmere definert antall studieprogram. Studieleder
har ansvar for at planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av
studieprogrammet skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner og studieplaner.
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• Studieleder er ansvarlig for å sikre utdanningens helhet gjennom koordinering av 
emnene som inngår i utdanningsenhetene.  

• Studieleder har det overordnede ansvaret for at emneansvarlige tilpasser 
undervisning og vurdering til hverandre i det gitte semesteret.  

• Studieleder skal ta initiativ til/legge til rette for å utrede nye studier eller revidere 
eksisterende studier innenfor eget ansvarsområde.  

• Studieleder skal i samarbeid med internasjonal koordinator legge til rette for at 
internasjonalisering blir integrert i utdanningen med blant annet muligheter for 
utvekslingsopphold for studenter og ansatte.  

• Studieleder har, i samarbeid med dekan og avdelingens ledergruppe, ansvar for at 
det blir tilrettelagt for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset 
utdanningens egenart og læringsmål.  

• Studieleder kan etter delegering av myndighet fra dekan, godkjenne emner/innpasse 
fag fra andre institusjoner.  

• Studieleder samarbeider med administrasjonen om opptaket til sine studieprogram.  
 
Evaluering og kvalitetssikring:  
 

• Studieleder skal påse at evalueringene på studiet blir gjennomført.  
• Studieleder har ansvar for valg av tillitsvalgte studentrepresentanter innen seks uker 

etter høstsemesterstart.  
• Studieleder er fast leder for kvalitetsteam innenfor sitt ansvarsområde.  
• Studieleder er ansvarlig for gjennomføring av kullmøter innenfor sitt ansvarsområde. 
• Studieleder er ansvarlig for at studentene informeres godt om sine muligheter for 

medvirkning og tilbakemeldinger.  
• Studieleder har ansvar for at evalueringer fra kvalitetsteam og tilbakemeldinger i 

kullmøter blir formidlet til emneansvarlige.  
• Studieleder har ansvar for at studieprogrammet og dets emnebeskrivelser blir 

oppdatert i Studiehåndboken etter frister satt av studieadministrasjonen.  
• Studieleder har i samarbeid med dekan ansvar for å iverksette eventuelle tiltak som 

følge av evalueringer.  
• Studieleder skal gi innspill til avdelingens kvalitetsrapport  

 
Studieleder har ansvar for å gjennomføre ekstern studieprogramevalueringer minst hvert 6. 
år og relevansvurderinger hvert 3. år. I forbindelse med studieprogramevaluering skal det 
gjennomføres en internakkrediteringer av studieprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 



Studieleders ansvar og oppgaver – innspill fra avdeling LOG og ØS 

Viser til sak behandlet i studieutvalget om studieleders rolle og tilførsel av administrativ 

ressurs.  

Studielederne har ansvar for å sikre helheten i studieprogrammene, herunder sørge for at 

programmenes kvalitet og relevans for studenter og arbeidsliv holder mål. Slik organiseringen av 

studenthåndtering er organisert i dag, bruker studielederen uforholdsmessig mye tid på 

studenthenvendelser og ulike administrative oppgaver som spiser av tiden studieleder heller skulle 

brukt på utviklingsarbeid/kvalitetsarbeid. Det er et stort behov for studieadministrativ støtte for 

studielederne slik at disse kan ha større fokus på faglig utvikling i de respektive studieprogrammene. I 

møtet om studielederrollen ble det på nytt pekt på at det er behov for en studieadministrativ ressurs 

som kan støtte studielederne. Denne ressursen vil kunne ta ulike studenthenvendelser som krever 

koordinering med studielederne, samt gi generell studierådgivning overfor studentene. 

Avdelingene, ved dekaner og kontorsjefer, mener det vil være mest hensiktsmessig om flere av de 

generelle studenthenvendelsene besvares av studiekontoret. Avdelingen ønsker fremdeles en åpen 

dør mot studentene, men at saksbehandlingen, for å sørge for enhetlig behandling, foregår sentralt. 

Dette er også et ledd i kvalitetsprosessene for Høgskolen i Molde 

Avdelingenes har gitt innspill til budsjettprosessen at det innvilges midler til en 

studierådgiver/administrativ konsulent som arbeider tett med studielederne i ulike saker (skissert 

nedenfor). Det kan være hensiktsmessig at ressursen sitter i fagmiljøet for å sikre optimale 

arbeidsprosesser mot studielederne, men det overordnede er at studielederne blir avlastet på 

rutinemessige oppgaver, uavhengig av hvor ressursen sitter fysisk. 

Ulike studieadministrative oppgaver som kan gjøres av administrativ konsulent 

• Administrasjon av Bachelorgradsseremoni

• Administrasjon av Mastergradsseremoni

• Assistere studieledere i diverse oppgaver mot studentene

o Infostrøm mot studentene

o Administrere hjemmesiden /publisere valg av proposal etc

o Saksbehandle utsettelser av eksamen, koordinere mot eksamensavd / registrere i FS

o Plagiatsaker

o Saksbehandle innpassinger av emner i grader etc

o Søknader om 4. gangs eksamen etc

o Internasjonale studenter, diverse saker i samarbeid med Ragnhild B

o Bygge studieplaner

o Studentveiledning

• Koordinere sensur: bistå studielederne i arbeidet, sørge for at frister overholdes (lage lister)

• Avlaster studieleder MSc i koordinering av sensur seminarrekke. Stor jobb med koordinering

av veiledere / eksterne sensorer / studenter (avsjekk av hvem som kan ta eksamen) / datoer,

samt kommunikasjon med de respektive + bestille rom. Arbeidet er svært manuelt og bør

effektiviseres.

• Avlaste studieleder i administrasjon av proposals for om lag 90 studenter: legge ut oppgaver

og følge opp databasen for innkommende oppgaver, koordinere og tilegne veileder, sette

opp timeplan for muntlig, sørge for å sjekke plagiering når oppgavene har kommet inn, sette

opp innlevering i Canvas, publisere veilederliste (i samråd med dekan) og veilede studenter

ift.  aktuelle veiledere, publisere og innhente oppgaver fra eksterne og interne, sørge for at
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studentene får informasjon via hjemmesider og canvas, møte med studenter for å gi de 

informasjon om proposal og masteroppgaver (to møter, ett på høsten og ett etter jul). 

• Inndragning av studierett 

• Administrere kullmøter / arrangere halvårlige felles kullmøter 

• Tilrettelegge med systematikk, mer detaljerte/delvis utfylte maler med data og beskrivelser, 

som også sikrer mer lik rapportering mellom avdelingene.  

• Mer systematikk i hvordan ulike spørsmål/problemer som studentene har blir videresendt til 

riktig vedkommende i studieavdelingen. 

• Markedsføring av studieprogrammene 

• Opplæring av nye ansatte: samarbeide studieavdelingen/avdelingene om et 
introduksjonshefte/webside med oversikt over ulike programmer, hva som forventes av deg 
som ansatt, datoer/frister, konkretisere.  

• Timeplan: samarbeide med timeplanlegger (i Time Edit) for å sjekke at valgemner og 
relevante emner på tvers av studieprogram ikke kolliderer. Dette krever førstehånds 
kjennskap til studieplanene. 

 

 

Molde, 24. oktober 2019 

Svein Bråthen  Kari Bachmann   

Dekan    Dekan 

 

Tove Orheim  Berit Svendsvik 

Kontorsjef  Kontorsjef 



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 17/00112 
Arkivkode 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Studieutvalget 28.11.2019 48/19 

Studieleders ansvar og oppgaver 

Studieutvalget har behandlet saken i møte 28.11.2019 sak 48/19 

Møtebehandling 
Det er viktig å få enighet om hva som er studieleders rolle og ansvarsområder, og at 
dette er klart definert i organisasjonen. Avdelingene kan gjøre lokale tilpasninger, 
f.eks. i forhold til andre roller som kullansvarlige/studieårsledere på HS

Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak  
Studieutvalget tar oversikten over studieleders ansvar og oppgaver til etterretning. 
Studieutvalget etterlyser samtidig en oppfølging av utredningen om 
studielederfunksjonen, særlig med tanke på praktisk organisering, tidsressurs og 
administrativ støtte. 
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Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 

Sak 20/57 Periodisk studieprogramevaluering: Bachelor i juss og 
administrasjon 

Saksutredning 

Studiekvalitetsforskriften §2-1(2) fastslår at Institusjonene skal gjennomføre 
periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- 
eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for 
studietilbudet skal bidra i evalueringene. 

I løpet av en seksårsperiode skal alle avdelingens studieprogram ha ekstern 
evaluering.   

Periodisk studieprogramevaluering: Bachelor i juss og administrasjon er nå 
ferdigstilt. 

Rapporten skal legges frem for avdelingsstyret og kvalitetsteam. 

Forslag til vedtak: 

Avdelingsstyret vedtar Periodisk studieprogramevaluering for Bachelor i Juss 
og administrasjon 

Vedlegg: 

Sluttrapport – periodisk studieprogramevaluering 

Periodisk studieprogramevaluering for Bachelor i Juss og administrasjon 

Uttalelse fra sakkyndig 

Molde 05. november 2020 

Kari Bachmann Berit Svendsvik 

leder  sekretær 
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Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 

Til stede: 

Kari Bachmann, Odd Anders Bøyum-Folkeseth, Hallgeir Gammelsæter, Ingunn 
Gjerde,  Sølve Nerland, Svein Ivar Halvorsen,   

Protokoll fra  møte i avdelingsstyret 13. november kl 13.00 – 14.30 

Sted: Møterom A- 1.148 og Zoom 

Saksliste:  

Sak 20/54 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Vedtak: 

Saksliste og innkalling ble godkjent 

Sak 20/55 Godkjenning av protokoll fra avdelingsstyremøte 16. 10.20 

|  Vedtak: 

Protokollen ble godkjent 

Sak 20/56 Periodisk studieprogramevaluering: Bachelor i Sport Management

Vedtak: 

Periodisk studieprogramevaluering for Bachelor i Sport Management 
ble godkjent  

Sak 20/57 Periodisk studieprogramevaluering: Bachelor i juss og 
administrasjon 

Vedtak: 

Periodisk studieprogramevaluering for Bachelor i juss og administrasjon 
ble godkjent 

Sak 20/58 Intern akkreditering av studieprogram: Årsstudium i juss og 
økonomi – Kristiansund 

Vedtak: 

Intern akkreditering av studieprogram: Årsstudium i juss og økonomi – 
Kristiansund ble godkjent 

Sak 20/59 Intern akkreditering av studieprogram: Bachelor i rettsvitenskap 
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 Vedtak: 

 Intern akkreditering av studieprogram: Bachelor i rettsvitenskap ble 
godkjent 

 

Sak 20/60 Intern akkreditering av studieprogram: Bachelor i politikk, juss og 
administrasjon 

 Vedtak: 

 Intern akkreditering av studieprogram: Bachelor i politikk, juss og 
administrasjon ble godkjent 

Sak 20/61 Intern akkreditering av studieprogram: Årsstudium i organisasjon 
og personalledelse 

 Vedtak. 

 Intern akkreditering av studieprogram: Årsstudium i organisasjon og 
personalledelse ble godkjent 

  

Sak 20/62 Orienteringssaker 

Stillinger:  

Det er lyst ut 2 stillinger i juss i Molde, og 1 stilling i juss i Kristiansund. 

Søknadsfrist 16. november  

Andrew Musau er ansatt som førsteamanuensis i Bedriftsøkonomi. Han 

begynner 15. januar 

Christina Berg Johansen har sagt opp sin stilling som 

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse 

Utredning av sak nr 20/39 - oppfølging 

Det er satt i gang utredning av gjeldende ansettelsesprosesser i 
samarbeid med Økonomi og personalavdelingen 

 

Sak 20/63 Eventuelt 
 
 Det var ingen saker under eventuelt 

 

Molde, 16. november 2020 

Kari Bachmann 

leder         Berit Svendsvik  

         sekretær 
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Arkivsak-dok. 20/01007-1 Arkivkode. 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Saksgang Møtedato 
Studieutvalget 25.11.2020 

PERIODISKE STUDIEPROGRAMEVALUERINGER HØSTEN 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Studieutvalget godkjenner de periodiske studieprogramevalueringene for bachelor i 
juss og administrasjon og Sport management, med forbehold om at evalueringen for 
bachelor i Sport management må legges frem for studentene på programmet for 
innspill før den kan ferdigstilles og legges frem for styret 

Saksutredning 
Etter studiekvalitetsforskriften § 2-1(2) skal det gjennomføres periodiske evalueringer 
av alle studietilbud. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og 
eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. 
Evalueringsresultatene skal være offentlige. 

Dekan er ansvarlig for at det gjennomføres periodiske evalueringer minimum hvert 
sjette år og for at det foreligger en plan for evalueringene. Studieutvalget skal påse at 
avdelingene følger opp periodiske studieprogramevalueringer. De periodiske 
evalueringene legges frem for studieutvalget og skal deretter legges frem for styret. 
Gjennomførte evalueringer skal legges ut på høgskolens hjemmesider sammen med 
planen for evalueringene: https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/periodisk-
studieprogramevaluering/ 

Det er laget retningslinjer for periodiske studieprogramevalueringer som er vedtatt av 
studieutvalget etter innspill fra avdelingene. Opprinnelig skulle alle avdelinger 
gjennomføre en «pilotevaluering» høsten 2018 for å få erfaring med hvordan rutinene 
fungerer og om de bør endres. Dette har tatt lengre tid enn planlagt, men avdeling 
ØS har nå ferdigstilt periodiske studieprogramevalueringer for to studieprogram: 
bachelor i Sport Management og bachelor i juss og administrasjon. Evalueringene 
består av en intern rapport, en rapport fra en ekstern sakkyndig og en sluttrapport. 
Oskar Solenes, studieleder for bachelor i Sport Management, vil presentere arbeidet 
med den periodiske studieprogramevalueringen for programmet på møtet i 
studieutvalget.  

Foreløpige erfaringer med prosessen er at det bør utarbeides en mal for 
sluttrapporten for å sikre at den inneholder en beskrivelse av hvordan evalueringen 
er organisert, hvordan representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og 
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eksterne sakkyndige har bidratt, drøfting av funn/innspill, hvordan oppfølgingen skal 
foregå og hvilke tiltak som eventuelt skal settes inn.  
 
Studiekontoret vil understreke at det stilles krav til studentrepresentasjon i arbeidet. 
Kvalitetsteamene skal involveres i arbeidet med både forarbeid og oppfølging. Andre 
egnede former for studentmedvirkning i for eksempel referansegrupper kan også 
brukes. Det skal også ses hen til kilder som involverer innhenting av studentenes 
oppfattelser av kvaliteten i studieprogrammer, for eksempel Studiebarometeret og 
kandidatundersøkelser. En viktig del av oppfølgningen av evalueringen er 
tilbakemelding til studentene om resultater og eventuelle endringer. Evalueringen for 
bachelor i Sport management må legges frem for studentene på programmet for 
innspill før den kan ferdigstilles og legges frem for styret.  
 
 
Vedlegg:  

• Periodisk evaluering bachelor i Sport Management 

• Periodisk evaluering bachelor i juss og administrasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 20/01007 
Arkivkode 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Studieutvalget 25.11.2020 61/20 

Periodiske studieprogramevalueringer høsten 2020 

Studieutvalget har behandlet saken i møte 25.11.2020 sak 61/20 

Møtebehandling 
Oskar og Sølve orienterte om arbeidet med og gjennomføringen av de periodiske 
studieprogramevalueringene. Evalueringene og forslagene til endringer i 
studieprogrammene er nå tatt opp med studenter i kvalitetsteammøter.  
På bakgrunn av erfaringene fra arbeidet med de periodiske studieprogramevalueringene 
vil det bli vurdert om retningslinjene for gjennomføring av periodiske 
studieprogramevalueringer skal justeres. Dette blir lagt frem som sak våren 2021. 

Vedtak  
Studieutvalget godkjenner de periodiske studieprogramevalueringene for bachelor i juss 
og administrasjon og Sport management. 
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Arkivsak-dok. 14/01860-445 Arkivkode. 012 
Saksbehandler Signe Williamsen Bugge 

Saksgang Møtedato 
Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag 15.09.2020 

PERIODISK STUDIEPROGRAMEVALUERING - RAPPORTER FRA 
EKSTERNE SAKKYNDIGE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Utformes i møtet. 

Saksutredning 
Studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) fastslår at 
«Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. 
Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, 
som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene 
skal være offentlige». 

Den periodiske evalueringen er et komplement til det årlige kvalitetsarbeidet og skal 
bidra med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold. Den skal 
være et redskap for fagmiljøene i arbeidet med å utvikle programmet. 

Med bakgrunn i forskriften gjennomførte HIM og HVO høsten 2019 en intern 
evaluering av ph.d-programmet. Doktorgradsutvalget oppnevnte videre to eksterne 
fagfeller, professor Terese Bondas og professor Lars Inge Terum, til den eksterne 
evalueringen. Begge har levert sine rapporter.  

Rapportene legges frem for doktorgradsutvalget som skal lage forslag til aktuell 
oppfølgingsplan i samråd med dekanene ved begge institusjoner. 
Evalueringsresultatene skal være offentlige. Det stilles krav til studentrepresentasjon i 
arbeidet. 

Vedlegg: 
• Rapport fra Terese Bondas – Periodisk studieprogramevaluering av ph.d. i

helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling
• Rapport fra Lars Inge Terum - Periodisk studieprogramevaluering av ph.d. i

helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling
• Retningslinjer for periodisk studieprogramevaluering
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SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01860 
Arkivkode 
Saksbehandler Signe Williamsen Bugge 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag 15.09.2020 53/20 

Periodisk studieprogramevaluering - rapporter fra eksterne sakkyndige 

Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag har behandlet saken i møte 
15.09.2020 sak 53/20 

Vedtak 
En gruppe bestående av Stål Bjørkly, Kjartan Leer-Salvesen og en ph.d.-student går 
gjennom evalueringsrapportene og utarbeider forslag til aktuell oppfølgingsplan som 
legges frem for DU og dekanene. 
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Arkivsak-dok. 14/01860-499 Arkivkode. 012 
Saksbehandler Signe Williamsen Bugge 

Saksgang Møtedato 
Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag 
Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag 02.12.2020 

PERIODISK STUDIEPROGRAMEVALUERING AV PH.D.-
PROGRAMMET I HELSE- OG SOSIALFAG 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Doktorgradsutvalget godkjenner den periodiske studieprogramevalueringen for ph.d.-
programmet i helse- og sosialfag.  

Saksutredning 
Etter studiekvalitetsforskriften § 2-1(2) skal det gjennomføres periodiske evalueringer 
av alle studietilbud. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og 
eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. 
Evalueringsresultatene skal være offentlige. 

Det skal gjennomføres periodiske evalueringer for hvert studieprogram minimum 
hvert sjette år.Ved høgskolen i Molde skal den periodiske evalueringen legges frem 
for avdelingsstyret for avdeling HS før den skal godkjennes av studieutvalget. 
Evalueringen skal deretter legges frem for styret. 
Gjennomførte evalueringer skal legges ut på høgskolens hjemmesider sammen med 
planen for evalueringene:  
https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/periodiskstudieprogramevaluering/ 

Ved Høgskulen i Volda skal den periodiske evalueringen legges frem for 
avdelingsrådet ved ASH og for Utdanningsutvalget. 

Vedlegg:  
Periodisk studieprogramevaluering ph.d. i helse- og sosialfag 
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SAKSPROTOKOLL 

Arkivsak-dok. 14/01860 
Arkivkode 
Saksbehandler Signe Williamsen Bugge 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag 02.12.2020 87/20 

Periodisk studieprogramevaluering av ph.d.-programmet i helse- og sosialfag 

Doktorgradsutvalg for helse- og sosialfag har behandlet saken i møte 
02.12.2020 sak 87/20 

Vedtak  
Doktorgradsutvalget godkjenner den periodiske studieprogramevalueringen for ph.d.-
programmet i helse- og sosialfag.  
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Arkivsak-dok. 20/01007-4 Arkivkode. 
Saksbehandler Sissel Anne Waagbø 

Saksgang Møtedato 

Høgskolestyret 15.12.2020 

PERIODISKE STUDIEPROGRAMEVALUERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar de periodiske studieprogramevalueringene for bachelor i Sport 
Management og bachelor i juss og administrasjon til orientering. 

Saksutredning 
Etter studiekvalitetsforskriften § 2-1(2) skal det gjennomføres periodiske evalueringer 
av alle studietilbud. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og 
eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. 
Evalueringsresultatene skal være offentlige. 

Periodisk evaluering innebærer å undersøke et studieprograms kvalitet og vurdere 
om det er tilpasset nåværende og framtidige behov i samfunns- og arbeidsliv. 
Formålet er å identifisere utfordringer og tiltak som utvikler kvaliteten på det enkelte 
studieprogram. Periodiske evalueringer er også et verktøy for styring av 
programporteføljen og skal sikre at studieprogrammene er i samsvar med gjeldende 
regelverk.  

Studieutvalget fastsatte høsten 2018 retningslinjer for hvordan periodisk 
studieprogramevaluering skal gjennomføres, og avdelingene satte opp en 
seksårsplan for gjennomføring av ekstern evaluering av alle studieprogrammer. Det 
ble også bestemt at avdelingene skulle gjennomføre en «pilotevaluering» høsten 
2018 for å få erfaring med hvordan retningslinjene fungerer. Dette arbeidet har tatt 
betydelig lengre tid enn forventet og ingen studieprogram hadde ferdigstilt en 
periodisk studieprogramevaluering i forkant av NOKUTs tilsyn i høst. Den sakkyndige 
komiteen var opptatt av status for de periodiske studieprogramevalueringene i de 
fleste møtene med ansatte og studenter. Vi kan forvente at dette blir påpekt i 
tilsynsrapporten fra NOKUT. Riksrevisjonen har også vært opptatt av periodisk 
studieprogramevaluering i sin forvaltningsrevisjon om kvalitet i høyere utdanning i 
høst, og har bedt om dokumentasjon på dette arbeidet. 
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Dekan er ansvarlig for å følge opp avdelingens plan for evaluering, og at alle 
studieprogram gjennomfører periodiske evalueringer minimum hvert 
sjette år. Studieutvalget skal påse at avdelingene følger opp dette arbeidet. De 
periodiske evalueringene legges frem for studieutvalget for godkjenning, før styret blir 
orientert om arbeidet med evalueringen. Offentliggjøring av evalueringsrapportene 
gjøres på høgskolens hjemmesider: 
https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/periodisk-studieprogramevaluering/, 
hvor man også kan finne avdelingsvis plan for når studieprogrammene skal 
gjennomføre evaluering.  
 
Avdeling ØS har nå ferdigstilt periodiske studieprogramevalueringer for to 
studieprogram: bachelor i Sport Management og bachelor i juss og administrasjon. 
Evalueringene består av en intern rapport, en rapport fra en ekstern sakkyndig og en 
sluttrapport. Oskar Solenes, studieleder for bachelor i Sport Management, og Sølve 
Mikal Nerland, studieleder for bachelor i juss og administrasjon, vil presentere 
arbeidet med de periodiske studieprogramevalueringene på styremøtet. 
 
Både avdeling for HS og avdeling LOG er nå godt i gang med arbeidet med de 
periodiske evalueringene, og vi forventer at rapportene vil bli lagt frem for styret 
våren 2021. På bakgrunn av erfaringene fra arbeidet med de første periodiske 
studieprogramevalueringene vil det bli vurdert om retningslinjene for gjennomføring 
av periodiske studieprogramevalueringer skal justeres.   
 
 
Vedlegg:  
• Periodisk evaluering bachelor i Sport Management 
• Periodisk evaluering bachelor i juss og administrasjon 
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Sluttrapport for Periodisk programevaluering Bachelor i Sport 
Management 

Organisering evalueringa 
Det vart i 2019 vedteke at Bachelor i Sport Management var av dei studieprogramma som skulle 
gjennom ei periodisk programevaluering. Vi starta arbeidet relativt seint, mars 2020, da ei 
arbeidsgruppe beståande av daverande studieleiar Kjell Marius Herskedal, samt Geir Oterhals og 
Oskar Solenes (begge tidlegare studieleiarar for programmet) vart etablert. Det vart avklart at Oskar 
Solenes, på grunn av den totale arbeidsbelastninga, skulle ha hovudansvar for å ferdigstille den 
interne rapporten. Denne vart ferdigstilt medio mai 2020.  

Josef Fahlen, Universitetet i Umeå, takka ja til oppdraget med å utføre den eksterne evalueringa av 
programmet. Den interne rapporten og anna nødvendig dokumentasjon vart sendt han medio mai 
2020. Avdelinga fekk tilsendt den ferdigstilte rapporten 29.juni 2020.  

Torsdag 13.august 2020 arrangerte vi eit internt seminar der tema var programevalueringa. Alle 
fagpersonar med tilknyting til programmet var invitert til å delta, men da seminaret ville bli 
gjennomført på norsk var det enkelte som ikkje deltok. Seminaret var planlagt med fysisk oppmøte i 
Molde, men på grunn av smittesituasjon vart det gjennomført på Zoom. Oskar Solenes presenterte 
den gjennomførte interne evalueringa, medan Josef Fahlén presenterte sin rapport. To 
representantar frå arbeidslivet, Siri Ask Fredriksen og Sindre Kavli, var utfordra til å seie noko om 
korleis dei opplevde programmet vårt, og møtet med våre studentar. Det vart særleg lagt vekt på 
relevans for vidare arbeid i idretten mange ulike organisasjonar.  

Involvering av studentar og arbeidsliv 
Studentane sine tilbakemeldingar på programmet og gjennomføringa av programmet er integrert i 
evalueringa fyrst og fremst i form av referat frå gjennomførte kvalitetsteam, resultat frå 
studiebarometer og kandidatundersøkingar. Det vart også gjennomført ei kartlegging blant 
studentane på 1. og 2. år omkring utveksling/ studie i utlandet. 

Resultata frå den interne rapporten, samt den eksterne evalueringa vart lagt fram for 
studentrepresentantar i Kvalitetsteam, 23.11.2020. I møte vart det lagt opp særleg til ein diskusjon 
omkring to av hovudpoenga i den ekstern evalueringa: (1) fortsatt involvering av idrettsfag som 
treningslære?, (2) eventuell utviding av praksis til å inngå som obligatorisk fag, og ikkje berre eit 
valgfag som i dag. I diskusjonen la studentane særleg vekt på nyttene dei meinte å ha av idrettsfaga 
da mange studentar nok ser for seg å ikkje hamne i reine administrative stillingar, men heller ein 
kombinasjon der fag som til dømes treningslære vil vere relevant. I diskusjon omkring praksis vart det 
mellom anna løfta fram at ikkje alle studentane hadde lyst ut i praksis, og at det var ein ekstra 
motivasjon slik ordninga var i dag om at ein må ha C eller betre i karaktersnitt for å ha rett på 
utplassering som valfag. Hovudkonklusjon etter møte var at studentane stiller seg bak at det ikkje er 
nødvendig å gjer endringar av programmet si samansetting.    

Gjennom våre kontaktar med arbeidslivet fyrst og fremst gjennom studentar i utplassering føler vi at 
vi har relativt god oversikt over kva våre samarbeidspartnerar har av ønsker og behov. Men vi har 
ingen formelle møteplassar eller strukturerte innsamlingar av informasjon der innhald og 
gjennomføring av studieprogrammet er tema. 
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I den periodiske evalueringa utfordra vi to representantar frå arbeidslivet til å delta i seminaret for at 
desse to kunne dele sine eigne tankar med fagmiljøet. Desse var Siri Ask Fredriksen, Møre og 
Romsdal Idrettskrets og Sindre Kavli, Senterleder Oslo Turnforening. Sindre er også tidlegare student 
frå utdanninga vår.     

 

Ekstern evaluering 
Josef Fahlén har, etter fagmiljøets vurdering, levert en god og grundig rapport. I og med at det er få 
standardar for kva et studieprogram som dette skal innehalde og ikkje, har Fahlén funnet 2 ulike 
tilnærmingar. Den eine er en amerikansk bransjestandard utviklet av National Association for Sport 
and Physical Education  (NASPE), og den andre er basert på eit ERASMUS finansiert prosjekt 
(AEHESIS) som hadde som mål å lage en felles europeisk standard for europeiske utdanningar innan 
idrettsvitskap. Fahlén bruker desse to standardane for å analysere innhaldet i vårt program (sjå 
rapport for ein grundig gjennomgang) og konkluderer i det store og heile med at de ulike elementa er 
godt dekt opp i programmet. Likevel er det særlig to ting som blir tydelig:  

1. Praksis som obligatorisk del av programmet. 
Begge standarder legger vekt på at praksis (internship) må inngå i programmet. I vår bachelor 
mangler dette som en obligatorisk del av utdanningen, men IDR 602 Utplassering i 
idrettsorganisasjon er et mulig valgfag i 6.semester for de studenter som oppfyller krav om 
gjennomført to første studieår (120 stp) og med karaktersnitt på C eller bedre.  
Denne diskusjonen om praksis skal være obligatorisk eller frivillig er ikke ukjente for oss i 
fagmiljøet, og vi har ved flere anledninger, både før og etter evalueringen, vært innom den. 
Enn så lenge så har vi valgt å beholde IDR602 som ett valgfag. Dette skyldes blant annet at 
det er ressurskrevende kurs å administrere om en skal rekruttere og holde kontakten med de 
ulike praksissteder, fordele praksisplasser og følge opp studenter og praksisvegledere 
underveis. Det andre argumentet som blir brukt er at vi ønsker i første rekke ikke å sende 
studentene med dårligst karakterer ut i praksis, men i stedet at denne muligheten skal være 
en motivasjon for studentene til å legge ned god innsats i studiene sine. 
 

2. Idrettsfagene sin plass i utdanningen 
I vårt program har vi valgt å ha noen idrettsvitenskaplige emner som treningslære og 
prestasjonspsykologi, som obligatoriske emner. I sin rapport peker Fahlén særlig på at 
Treningslære faller utenfor de to anbefalingene han refererer til. Samtidig diskuteres det om 
den norske (og nordiske) konteksten med mindre profesjonalisering av idretten enn i Europa 
og USA, kanskje krever en bredere bakgrunn der idrettens arbeidstakere har en mer 
sammensatt arbeidssituasjon.  
I våre diskusjoner så langt har vi landet på at vi ønsker å beholde Treningslære 1 og 2 som 
obligatorisk del av utdanningen. Samtidig ser vi at dette gir mindre rom for andre emner/ 
tema som vektlegges i de allerede nevnte standarder.  
 

I sin rapport går også Fahlén inn på samanhengen mellom læringsutbytta for programmet og for dei 
ulike emnena. «En första översiktlig analys av hur väl dessa mål korresponderar mot de kurser som 
ges, eller omvänt, hur väl lärandemål är länkade mot målen visar att den konstruktiva länkningen är 
mycket god. Det vill säga, de programövergripande målen är väl operationaliserade i de lärandemål 
som anges i de enskilda kurserna» (side 12). Samstundes fører han nokre overordna resonnement 
som det kan være naturleg å diskutere litt nærare i fagmiljøet. Dette gjeld mellom anna bruken av 
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uttrykk som «relevante problemstillinger» og «strategiske prosesser» i læringsutbytte – kva som er 
relevant og strategisk er ikkje avklart og gjev rom for individuelle utformingar og «mission drift».     

Det siste frå eg ynskjer å trekke fram her frå den eksterne evalueringa er at Fahlén stiller spørsmål 
ved bruken av gruppearbeid i evalueringa i to kurs. «I fråga om rättssäker bedömning och 
myndighetsutövning kan det dock vara aktuellt att fundera över hur man från 
utbildningsanordnarens håll kan säkerställa individuellt grundad betygsättning (som är ett krav i vart 
fall i den svenska kontexten) i kurser (IDR 210 och IDR 302) som helt förlitar sig på examinering i 
grupp.»  I begge disse kursa står team-arbeid helt sentralt for læringsutbytte, og vurderingsforma er 
valgt for å stimulere til å arbeide i team. 

  

Vidare arbeid og evt. tiltak 
Den eksterne evalueringa har gitt fagmiljøet trygghet på at ein i all hovudsak har etablert eit program 
som fell innanfor dei standardar som finst på området. Dette, saman med at ein i løpet av dei siste 
åra har det vore gjort tildels store endringar programmet, gjer at fagmiljøet ikkje ser det som 
nødvendig å gjer nye store endringar i programmet. Dette standpunktet vart også styrka i diskusjon 
med studentane i Kvalitetsteam. 

Ved eventuelle endringar av programmet i framtida, vil både treningslæra sin posisjon og kor vidt 
utplassering/ praksis skal inngå som ein obligatorisk del av programmet stå sentralt i diskusjonen.  

Likevel vil det vere nokre endringar som vil bli vurdert meir inngåande i studieplanarbeidet:  

- Justere på dei overordna læringsutbytta for programmet (K1, K4 og F1) i tråd med den 
diskusjonen og dei anbefalingar gitt i den eksterne rapporten. 

- Gjer ei ny vurdering på bruken av gruppeevaluering, framfor individuelle vurderingsformer. 
- Vurdere konkret kva tiltak som kan settas i gang for å auke gjennomstrømminga i 

programmet. 
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Enligt uppdrag specificerat av Oskar Solenes per telefon 2020-05-07 och via epost 2020-05-19 följer 

i denna rapport en programutvärdering av studieprogrammet Bachelor i Sport Management 

(idrettsledelse) vid Högskolan i Molde. Uppdraget bestod i att bedöma programmets interna 

koherens när det gäller relationer mellan överordnade lärandemål på programnivå, lärandemål på 

kursnivå, undervisnings- och examinationsformer. Som underlag för dessa bedömningar har jag 

använt en intern självvärdering ”Periodisk studieevaluering Sport Management” och de 

beskrivningar som av finns av programmet och kurserna under 

https://www.himolde.no/studier/program/sport-management/index.html.  

Dessa två aspekter, uppdrag och underlag, har inneburit först och främst att jag är ödmjuk inför det 

faktum att information som svarar mot de frågor som jag har lyft i denna utvärdering kan finnas på 

andra ställen och som jag därmed inte har tagit del av. Det betyder att jag i vissa avseenden kanske 

har gjort anmärkningar som utbildningsanordnaren redan har adresserat eller ställt frågor som 

utbildningsanordnaren redan har reflekterat över och valt att lämna utan åtgärder. I dessa fall är 

min förhoppning att mottagarna av rapporten kan ha överseende med mina förbiseenden och ändå 

kan få användning för mina kommentarer. Om inte annat som kvitton på att man som 

utbildningsanordnare redan tagit hänsyn till sådant som uppmärksammas av en extern granskare.  

För det andra så har det inneburit att granskningen avgränsats mot just intern koherens. Det betyder 

att jag i denna evaluering återkommande resonerar kring relevans. För enligt mitt förmenande är 

koherens ytterst en fråga om relevans. Det vill säga att huruvida någonting hänger samman med 

något annat är en fråga om hur relevant det förstnämnda är för det sistnämnda – hur relevant till 

exempel kursmål X är för programmål Y. Fortsättningsvis kommer jag därför att resonera kring 

relevans i termer av så kallad konstruktiv länkning [constructive alignment] (Biggs, 1996) i tre steg.  

Först kring programmets relevans för de arbetsuppgifter som studenter som tar en Bachelor i Sport 

Management vid HiMolde förväntas ställas inför. Sedan kring kursernas relevans i relation till de 

kompetenser som ska utvecklas för att kunna lösa dessa arbetsuppgifter. Därefter kring kursernas 

relevans för de programövergripande målen. Till sist kommer jag att göra några avslutande 

observationer av mer övergripande karaktär som också anknyter till relevans.  

Det jag inte har kunnat bedöma mer än högst översiktligt, trots den ovan beskrivna instruktionen, 

är hur kurserna är utformade för att hjälpa studenterna att nå de specifika kursmålen. Det vill säga 

hur kurslitteratur, undervisnings- och examinationsformer är länkade till de förväntade 

studieresultaten i kurserna. Även denna avgränsning har med underlaget att göra då det utifrån 

kursplaner inte finns tillräckligt med information om undervisnings- och examinationsformer för 

att kunna göra några kvalificerade bedömningar av huruvida de är anpassade till, eller länkar mot, 

kursernas mål. Med det sagt är mitt intryck att det ändå, trots den svepande bedömningen av denna 

sista länk, finns tillräckligt med underlag relativt övriga länkar för att kunna säga något 

övergripande om den konstruktiva länkningen totalt sett.  

Länkning mellan arbetskrav och programinnehåll 
Av de beskrivningar av programmet som finns på högskolans webbsidor framgår det tydligt att en 

Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) ska förbereda för ett arbete som framtidens 

idrottsledare. I dessa förberedelser ingår att utveckla kompetenser som är tvärvetenskapliga. Det 

innebär bland annat att lära sig kommunicera effektivt, att förstå hur motivation och produktivitet 

fungerar hos frivilligarbetare, och att lära sig tänka strategiskt och kreativt i föränderliga och 

konkurrensutsatta omgivningar. Det som inte framgår däremot är vilka anställningar, yrkesroller 

eller arbetsuppgifter man föreställer sig att idrottsledare, dagens eller framtidens, ska verka inom 

eller arbeta med. Detta är kanske inte heller rimligt att förvänta sig i marknadsföringen av 

https://www.himolde.no/studier/program/sport-management/index.html
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programmet, och kanske finns sådana beskrivningar på andra håll som ovan antytts. Likväl blir det 

vanskligt att bedöma länkningen av programmets övergripande ambitioner till anställningsbarhet, 

något som bland andra Miragaia och Soares (2017) betonar betydelsen av i sin metaanalys av sport 

managementutbildning, där de också argumenterar för en ”redefinition of objectives and learning 

outcomes to ensure their compatibility with the needs of the contemporary society (s. 112). Deras 

övergripande argumentation, som också förts av bland andra Cuskelly och Auld (1991) och Ulrich 

och Parkhouse (1982), är att sport managementutbildningar måste i högre utsträckning utgå från 

de arbetskrav man tänker sig att den arbetsmarknad en specifik utbildning riktar sig mot att serva 

med kompetens ställer.  

I mer traditionella yrken såsom läkar- eller polisyrket är sådana krav vanligen formulerade av starka 

branschorganisationer med långa anor och starka ställningar (Lindberg & Rantatalo, 2015), men i 

yngre, mer nischade och mindre etablerade branscher saknas det ofta motsvarande 

branschorganisationer och därmed också tydligt formulerade och allmänt vedertagna arbetskrav. 

Idrott är en sådan bransch, där såväl etablerade arbetsgivarorganisationer som specifika fackliga 

organisationer saknas. Det innebär att för bedömningar av länkningen programmets övergripande 

mål och arbetets krav måste göras mot andra bakgrunder. En tillgänglig sådan är den litteratur som 

finns på området i termer av branschspecifika ackrediteringar (Commission on Sport Management 

Accreditation, 2016). En annan är så kallade överstatliga rekommendationer (Petry, Froberg & 

Madella, 2006). Urvalet av dessa referenspunkter vilar på varsitt antagande: 1. Branschspecifika 

ackrediteringar utgår vanligen från avnämarens krav, önskemål och behov och ger därmed en 

fingervisning om ett utbildningsprograms länkning till anställningsbarhet; 2. Överstatliga 

rekommendationer (vanligen utgivna av EU i ett europeiskt perspektiv) är vanligen baserade på 

överenskommelser mellan aktörer inom en given sektor i syfte att underlätta jämförelser av 

exempelvis utbildningar (i det här fallet akademiska idrottsutbildningar) som i sin tur är tänkta att 

underlätta arbetskraftens rörlighet. Dylika rekommendationer ger därmed en fingervisning om ett 

utbildningsprograms relevans i termer av dess förmåga att förbereda studenter för en internationell 

arbetsmarknad, men också dess förmåga att samverka med internationella partners under 

utbildningens genomförande vilket antas vara fördelaktigt i relation till studenters rörlighet under 

studietiden.    

Branschspecifik ackreditering 
Sedan 1987 har the National Association for Sport and Physical Education (NASPE) utvecklat 

riktlinjer (Guidelines for Programs Preparing Undergraduate and Graduate Students for Careers in 

Sport Management) för utbildningsinnehåll i sport managementutbildningar (Brassie, 1989). 

Utgångspunkten för detta arbete, som utfördes av en arbetsgrupp bestående av både akademiker 

och praktiker, var att kvalitetssäkra och strömlinjeforma det omfattande utbildningsinnehåll som 

växt fram sedan etableringen av det första sport managementprogrammet 1966 för att hjälpa nya 

och existerande utbildningsanordnare att ”develop appropriate curricula to prepare students who 

could become highly competent and able to provide managerial services to the sport industry” 

(Brassie, 1989, s. 160). Idag utförs denna uppgift av en annan ideell organisation som har företagit 

sig målsättningen att ”promote and recognize excellence in sport management education worldwide 

in colleges and universities at the baccalaureate and master's levels through specialized 

accreditation” (Commission on Sport Management Accreditation, 2016). Ackrediteringen vilar på 

åtta principer (1. Outcomes Assessment, 2. Strategic Planning, 3. Curriculum, 4. Faculty, 5. Scholarly 

and Professional Activities, 6. Resources, 7. Internal and External Relationships, och 8. Educational 

Innovation). Som referenspunkt för granskningen av programmets länkning till arbetskraven 

används den tredje principen, Curriculum, som vanligen översätts till läroplan eller utbildningsplan. 
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För att erhålla ackreditering för bachelor level krävs ett utbildningsinnehåll som täcker in fem 

allmänna yrkesmässiga komponenter (min översättning, Common Professional Components i 

original). Det finns däremot inga riktlinjer för någon viktning mellan dem eller för hur mycket 

innehåll som krävs av den ena eller andra komponenten. Ansvaret för detta överlämnas till 

utbildningsanordnaren. De fem komponenterna är (mina översättningar inom parateser): 

A. Foundations of Sport: Historical, Sociological, and Psychological (ungefär, Idrottens historiska, 

sociologiska och psykologiska grunder) 

B. Foundations of Sport Management  

1. Management Concepts (kunskap om strategisk planering, organisering, strategisk ledning, 

utvärdering, kontroll och beslutsfattande) 

2. Governance & Policy (kunskap om metoder för styrning och kontroll av idrotts- och 

fritidsrelaterade aktiviteter i skolor och samhället i övrigt på både lokal och nationell nivå) 

3. International Sport (internationella perspektiv på idrott) 

C. Functions of Sport Management  

1. Sport Operations (kunskap om drift av evenemang och anläggningar, till exempel strategisk 

planering, riskhantering, försäljning, etc.)  

2. Sport Marketing (kunskap om reklam, sponsring, varumärken, etc.) 

3. Sport Communications (kunskap om metoder för kommunikation med intressenter, till 

exempel traditionella och sociala medier, pressmeddelanden, webbplatser, etc.) 

4. Sport Finance and Economics (kunskap om verktyg för prognostisering, budgetering, 

bokföring, etc.)  

D. Sport Management Environment 

1. Legal aspects of sport management (kunskap om kontrakt, rättigheter, ansvarsskyldighet, 

etc.) 

2. Ethical aspects of sport management (kunskap om doping, fusk, corruption, etc.)  

3. Diversity issues in sport management (kunskap om mångfaldsfrågor, 

diskrimineringsgrunder, kvotering, etc.) 

4. Technological advances in sport management (kunskap om idrottens teknologiska 

utveckling, till exempel system för sändning av idrottsevenemang, registrering av utövare 

och aktiviteter, etc.) 

E. Integrative Experiences & Career Planning 

1. Internship/Practical/Experiential Learning (praktik i en idrotts- eller fritidsrelaterad 

verksamhet) 

2. Capstone Experience (examensarbete i form av en uppsats, projektarbete eller annat 

självständigt arbete) 

Innehållet i utbildningsprogrammet relativt dessa riktlinjer illustreras i Tabell 1 nedan. Analysen av 

utbildningsinnehållet har fokuserat kursens mål och innehållsbeskrivning, och har utgått från en 

inkluderande ansats. Det vill säga, om något av det innehåll som räknas upp i riktlinjerna 

förekommer i mål och/eller innehåll så har detta resulterat i en markering i någon eller några av 

tabellens celler. Det har alltså inte gjorts någon kvantitativ bedömning hur mycket som krävs för att 

en markering ska göras. Noteras bör att analyserna och deras illustrationer i tabellen är grova 

uppskattningar och ska därmed tolkas försiktigt och som fingervisningar.  

Tabell 1. Länkning av utbildningsinnehåll till riktlinjer för allmänna yrkesmässiga komponenter 
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 A B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 

Organisasjon I  x          x   

Treningslære I               

Adventure 

Management 

    x x    x     

Treningslære II               

Innføring i 

samfunnsvitenskap

elig metode 

             x 

Idrettens 

organisering og 

ledelse I 

x  x x       x   x 

Sport, media og 

journalistikk 

      x        

Prestasjons-

psykologi 

x x             

Managing Sport for 

Development 

x  x x      x    x 

Ledelse i 

prestasjonskulturer 

 x     x        

Sportsøkonomi        x       

Klubbledelse x x             

Juss i idrettslag         x      

Skatt, regnskap og 

støtteordninger for 

idrettslag 

  x     x       

Logistics and SCM 

in Sports 

 x      x       

Idrettens 

organisering og 

ledelse II 

x x  x          x 

Bacheloroppgave              x 

 

Tabell 1 visar att programmet i allmänhet ger en god så kallad täckning av det utbildningsinnehåll 

som riktlinjerna rekommenderar. Det rekommenderade innehåll som saknas (röd markering) är 

Internship/Practical/Experiential Learning (praktik i en idrotts- eller fritidsrelaterad 

verksamhet). Det är naturligtvis möjligt att detta innehåll kommer in i utbildningsinnehållet utan 

att för den skull göra avtryck i kursplanernas mål, men avsaknaden av explicita uttryck i 

kursplanerna ger ändå en fingervisning om var det finns utvecklingsmöjligheter om utrymme skulle 

ges och vilja att fästa uppmärksamhet vid riktlinjerna skulle finnas. I fråga om utrymme kan det 

dock vara värt att notera att Treningslære I och II skulle kunna erbjuda ett sådant eftersom dessa 

kurser inte motsvarar något av det rekommenderade utbildningsinnehållet. Utrymmet som en 

sådan åtgärd skulle skapa skulle kunna fyllas med IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon som i 

dagsläget är en valbar kurs som redan har ett kursinnehåll utvecklat för att möta riktlinjen. Men 

detta gäller återigen under förutsättning att det ses som relevant att fästa uppmärksamhet vid 

riktlinjerna. 
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Det bör dock noteras att de analyser som Tabell 1 redovisar inte tar hänsyn till de valbara kurser som 

erbjuds studenterna. Då programstrukturen rymmer 30 studiepoäng på termin 5 och 15 studiepoäng 

på termin 6, finns det goda möjligheter att välja den tidigare nämnda utplaceringskursen och genom 

detta möta korresponderande riktlinje. 

Att använda branschspecifika ackrediteringar på det här sättet är naturligtvis inte helt 

oproblematiskt. För det första bör det noteras att branschspecifika riktlinjer för ett rekommenderat 

utbildningsinnehåll är specifika för just den bransch som de är upprättade för att hjälpa och att den 

branschen inte är precis den samma som de allra flesta av de studenter som utexamineras från 

HiMolde kommer att arbeta inom. Den bransch som just de här riktlinjerna har för ögonen är mer 

professionaliserad och kommersialiserad och det märks också i utformningen av dem. Men även om 

hänsyn tas till att den norska, nordiska och även europeiska idrotts- och fritidssektorn ser lite 

annorlunda ut, bygger på något andra principer, involverar delvis andra organisationer och 

avnämare samt finansieras på lite andra sätt är det svårt att ha synpunkter på att det skulle vara 

något rekommenderat innehåll som inte skulle vara relevant för en yrkesverksam inom idrotts- och 

fritidssektorn i Norge och därmed även för en HiMolde-student. Det kanske snarare handlar om att 

det är några aspekter som saknas i riktlinjerna för att vara bättre anpassade för de förhållanden som 

gäller i Norge. Måhända är en kurs eller två i Treningslære mer relevant i förhållande till dessa 

förhållanden än den är i den amerikanska kontexten. Kanske är det nödvändigt att ha en lite bredare 

kompetens i en nordisk kontext som genom sin lägre professionaliserings- och 

kommersialiseringsgrad är mindre specialiserad. Jag gissar att detta är en diskussionspunkt som 

kollegiet redan avhandlat men som likväl kan vara värd att återbesöka i relation till intern koherens 

och relevans. 

Överstatliga rekommendationer 
För rekommendationer som är mer anpassade för en norsk, nordisk och europeisk kontext kan de 

som blev resultatet av det så kallade AEHESIS-projektet användas. För 15 år sedan startade 

ERASMUS Thematic Network ett projekt med namnet Aligning a European Higher Education 

Structure in Sport Science (AEHESIS) finansierat av Europeiska kommissionens Socrates-program 

(Petri, Froberg & Madella, 2006). Syftet med projektet var, som namnet antyder, att producera 

gemensamma europeiska standarder för högre utbildning inom det idrottsvetenskapliga området. 

Några av de explicita målsättningarna med projektet var att (2006, s. 2): 

• bring about a high level of Europe-wide convergence and transparency in four main areas 

of sports science by defining commonly accepted professional and learning outcomes; 

• engage with the labour market to ensure vocational relevance by developing professional 

profiles and desired outcomes, in terms of knowledge, skills & competences; 

• develop model curriculum structures for each sector, having in mind the necessity of 

enhancing the process of recognition and European integration of qualifications; 

• set innovative sports sector specific guidelines for the development of curricula, and quality 

assurance systems for study programmes able to combine the academic quality and the 

European dimension with relevance to the labour market 

Projektet involverade 70 partners från 28 länder som representerade europeiska nätverk med fokus 

på utbildning, arbetsmarknad och forskning, europeiska branschorganisationer, akademiska 

institutioner som ger utbildningar inom idrottsvetenskap, och andra utbildningsanordnare på 

idrottsområdet. Genom att analysera 1. Professional Area, 2. Standard Occupation, 3. Activities, och 

4. Competences, konstruerades 5. Learning Outcomes, och 6. Model Curriculum.  
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För sport managementområdet (de övriga områdena är Physical Education, Health & Fitness, och 

Sport Coaching) definierades Professional Area genom att använda den definition som den välkände 

sport management forskaren Packianathan Chelladurai konstruerade 10 år tidigare:  

A field concerned with the coordination of limited human and material resources, relevant 

technologies, and situational contingencies for the efficient production and exchange of sport 

services (Chelladurai, 1994). 

Definitionen av Standard Occupation lånades också av Chelladurai: 

A person, who coordinates limited human and material resources, relevant technologies, and 

situational contingencies for the efficient production and exchange of sport services (Chelladurai, 

1994). 

Den förtydligades dock via empiriska analyser i fyra mer specialiserade yrkesbenämningar: 

• Local Sport Manager or Director in a city or municipality 

• Sport Club Manager or Director 

• Manager or Director in National Sport Federation 

• Manager in Fitness Club  

De aktiviteter dessa fyra yrkesgrupper förväntas kunna genomföra är: 

A. analyse and understand the situation of the organisation 

1. Micro: internal situation 

2. Meso: network and partnership 

3. Macro: politic, social, economic environment 

 

B. define policies and projects 

1. To define objectives 

2. To give the way to follow 

3. To plan programs and actions 

 

C. find and use efficiently the different resources 

1. Organisational resource 

2. Human resources 

3. Facilities and material resources 

4. Financial resources 

 

D. analyse results, evaluate, report 

För att kunna genomföra dessa aktiviteter krävs följande kompetenser (dessa krav är också 

empiriskt genererade genom enkäter till yrkesverksamma sport managers): 

• Will to succeed (Motivation) 

• Leadership 

• Capacity for planning and organising 

• Marketing (commercialisation) 

• Capacity to adapt to new situations (internationalisation) 

• Creativity (demand, commercialisation) 
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• Production (commercialisation) 

• Teamwork 

• Oral communication 

• Computing skills 

• Interest in following the developments in the field (life-long-learning) 

De förväntade studieresultat som följer på behovet av att utveckla dessa kompetenser via ett 

utbildningsprogram på bachelor nivå är att studenten ska kunna: 

• analyse and to understand the situation of a sport organisation 

• define programmes, projects, events and actions 

• coordinate and use the different resources to implement programmes projects events and 

actions 

• analyse results, report to the principal stakeholder, evaluate and renew the process 

För att utveckla dessa kunskaper, färdigheter och förmågor dras det i projektet slutsatser att 

utbildningsinnehållet för ’a Bachelor degree in Sport Management’ bör bestå av följande 

komponenter: 

1. Fundamentals of Sport Management  

2. Fundamentals of Sport Marketing 

3. Fundamentals of Sport Economics 

4. Human Recourses in Sport Organizations 

5. Organizational Theories  

6. International Sports  

7. Sport Business  

8. Sociology and Ethics in Sports  

9. Facility Management 

10. Thesis 

11. Internship 

Utöver dessa bör studenten ges möjlighet att profilera sin utbildning mot någon av följande fyra 

yrkesspecialiseringar (med varsina specialiserade valbara kurser): 

A. Sport Management in Private Clubs 

1. Professional Sports 

2. Sponsorship 

3. Managing Private Clubs 

4. Economics in Commercial Sports 

5. Sports and Law 

 

B. Sport Management in Federations 

1. Structure of Sports Federations 

2. Legal Systems in Sports Federations 

3. Marketing and Advertising 

4. Philosophy of International Organizations 

5. Financing in Sport Federation 

 

C. Sport Management in Municipalities 

1. Sports for All 
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2. Recreation Management 

3. Society and Sports 

4. Management Municipal Facilities 

5. Fund Raising 

 

D. Sport Management in Fitness 

1. Fitness Trends 

2. Psychology and Exercise 

3. Sales Techniques 

4. Organizing Events for Fitness 

5. Marketing Plans for Fitness Centers 

Innehållet i utbildningsprogrammet Bachelor i Sport Management i HiMolde relativt dessa riktlinjer 

skulle ha kunnat illustreras på liknande sätt som relativt rekommendationerna beskrivna under de 

branschspecifika ackrediteringarna. Men av utrymmesskäl illustreras istället länkningen av 

innehållet i termin 1-2 i Tabell 2 och länkningen av innehållet i termin 3-6 i Tabell 3. 

Tabell 2. Länkning av utbildningsinnehåll termin 1-2 till AEHESIS rekommendationer 

 ADM 

100 

IDR 

200 

IDR 

210 

IDR 

300 

ADM 

201 

IDR 

100 

IDR 

105 

IDR 

310 

1 x     x   

2       x  

3         

4      x  x 

5         

6      x   

7   x      

8      x   

9         

10     x    

11         

A1      x   

A2         

A3         

A4         

A5         

B1      x   
B2         
B3   x    x  
B4      x   
B5         

C1      x   

C2   x   x   
C3      x   
C4         
C5         
D1         

D2        x 



 

Programevaluering HiMolde 

Josef Fahlén 

Josef.fahlen@umu.se 

 

 

2020-06-29 

Sid 10 (19)  

 

 

D3         
D4         
D5         

 

Tabell 3. Länkning av utbildningsinnehåll termin 3-6 till AEHESIS rekommendationer 

 IDR 

207 

IDR 

302 

IDR 

305 

IDR 

315 

IDR 

211 

IDR 

212 

IDR 

250 

IDR 

501 

IDR 

600 

1 x x  x x   x  

2          

3   x   x x   

4  x  x x   x  

5  x   x  x x  

6 x         

7     x  x   

8 x    x   x  

9          

10 x        x 

11          

A1       x x  

A2     x     

A3    x   x   

A4   x   x x   

A5     x     

B1        x  
B2     x     
B3          
B4 x         
B5      x    

C1 x   x    x  

C2          
C3 x   x    x  
C4          
C5      x    
D1        x  

D2  x        

D3          
D4          
D5          

 

Då inga explicita innehållsbeskrivningar ges i slutrapporten av projektet ”Aligning a European 

Higher Education Structure in Sport Science”, är vi hänvisade till kursnamnen enbart, vilket gör 

jämförelserna något trubbiga. Då rekommendationerna dessutom bygger på en valbar termin under 

vilken studenten är tänkt att specialisera sig inom någon av de fyra delar av branschen man 

konstaterat att redan yrkesverksamma sport managers arbetar inom, försvåras den ytterligare 

något. Men trots dessa förbehåll är det ändå möjligt att ge vissa indikationer. 
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Tabell 2 och 3 visar att utbildningsinnehållet i programmet förhållandevis väl motsvarar AEHESIS 

rekommendationer med några få undantag. Ett utbildningsinnehåll som saknas även i denna 

jämförelse är som tidigare ett innehåll som mer explicit tar sikte mot det som i AEHESIS 

rekommendationer benämns Internship. Ett annat är det innehåll som mer explicit tar sikte mot det 

som i AEHESIS rekommendationer har med idrottsanläggningar att göra: Facility Management och 

Management Municipal Facilities. Men som i tidigare jämförelse är det möjligt att detta innehåll 

kommer in i utbildningsinnehållet utan att för den skull göra avtryck i kursplanerna. Därefter blir 

jämförelserna något svårare att genomföra på grund av ovan nämnda valbara termin. Men på ett 

något slags övergripande plan kan det ändå sägas att AEHESIS- rekommendationerna lyfter fram 

några utbildningsinnehåll som är väldigt specifika och som inte motsvaras av något innehåll i 

utbildningsprogrammet, såsom Sales Techniques, Organizing Events for Fitness, och Marketing 

Plans for Fitness Centers. Återigen är det förvisso möjligt att den typen av innehåll förekommer i 

utbildningsinnehållet utan att explicit nämnas i kursplanerna. I en omvänd jämförelse visar det sig 

även i det här fallet (som i jämförelserna med de branschspecifika ackrediteringarna) att 

programinnehållet mot träningslära saknar motsvarighet i rekommendationerna.  

Återigen ska det dock noteras att även dessa jämförelser är behäftade med samma problematik som 

beskrivs under föregående avsnitt. Det vill säga att jämförelserna blir något grovkorniga eftersom 

utbildningsprogrammet innehåller valbara kurser. Dessutom, till skillnad från den tidigare 

jämförelsen, blir de än mer grovkorniga då rekommendationerna i sig innehåller valmöjligheter. 

Men inte desto mindre är det möjligt att ge en försiktig fingervisning om var det finns 

utvecklingsmöjligheter om utrymme skulle ges och vilja att fästa uppmärksamhet vid 

rekommendationerna skulle finnas. Som tidigare gäller även här att Treningslære I och II skulle 

kunna erbjuda utrymme eftersom dessa kurser inte motsvarar något av det rekommenderade 

utbildningsinnehållet. Utrymmet som en sådan åtgärd skulle skapa skulle även i detta fall kunna 

fyllas med IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon som i dagsläget är en valbar kurs som redan 

har ett kursinnehåll utvecklat för att möta rekommendationen. Men detta gäller återigen under 

förutsättning att det ses som relevant att fästa uppmärksamhet vid rekommendationerna. 

Inte heller den här typen av rekommendationer är dock helt oproblematiska att använda. Även i 

denna jämförelse gäller att det utbildningsinnehåll som rekommenderas men saknas i det aktuella 

programmet konkurrerar med det utbildningsinnehåll som faktiskt finns på plats. Det vill säga, för 

att rymma kurser med det innehåll som efterfrågas behöver något av det befintliga stå åt sidan. Det 

behöver dock inte betyda att något befintligt innehåll helt stryks men att det kanske minskas till 

förmån för något som efterfrågas. Men det är förstås avhängigt huruvida utbildningsanordnaren 

väljer att fästa vikt vid det som rekommenderas överhuvudtaget. Dessutom beror det på vilka 

praktiska möjligheter som finns. För att få plats med exempelvis innehåll som behandlar 

idrottsanläggningar måste något annat tas bort eller minskas. De möjligheter som tydligast finns för 

handen relativt rekommendationerna skulle kunna vara att minska eller ta bort innehåll som rör 

träningslära.  

Ett annat problem torde vara att även om dylika överstatliga rekommendationer visserligen baseras 

till viss del på empiriska underlag blir de av nödvändighet resultat av kompromisser mellan de 

kontexter empirin genereras från. Det vill säga, att även om företrädare för nordiska lärosäten varit 

delaktiga i projektet och bidragit med viss empiri som ligger till grund för rekommendationerna bör 

deras relevans ses i ljuset av något sorts europeiskt genomsnitt. På så sätt är det inte orimligt att 

återigen tänka sig att den sektor som rekommendationerna är upprättade för att hjälpa inte är precis 

den samma som de allra flesta av de studenter som utexamineras från HiMolde kommer att arbeta 

inom. Kanske är det, som i den tidigare jämförelsen, möjligt att argumentera för att en kurs eller två 
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i Treningslære är mer relevanta i förhållande till den nordiska kontexten som genom sin lägre 

professionaliserings- och kommersialiseringsgrad är mindre specialiserad.  

Men återigen, även om hänsyn tas till att den norska eller nordiska idrotts- och fritidssektorn ser 

lite annorlunda ut, bygger på något andra principer, involverar delvis andra organisationer och 

avnämare samt finansieras på lite andra sätt är det svårt att ha synpunkter på att det skulle vara 

något rekommenderat innehåll som inte skulle vara relevant för en yrkesverksam inom idrotts- och 

fritidssektorn i Norge och därmed även för en HiMolde-student. Problemet är bara att allt som är 

relevant inte kan få plats.  

Länkning mellan programövergripande mål och lärandemål 
på kursnivå 
Som nämndes inledningsvis handlar nästa steg i mina resonemang om relevans om kursernas 

relevans för de programövergripande målen. Det vill säga, hur är lärandemål på kursnivå 

konstruerade för att lösa ut programmets övergripande ambitioner? Eller omvänt, hur är de 

övergripande programmålen operationaliserade på kursnivå i termer av lärandemål?  

De programövergripande lärandemålen beskrivs på programmets webbplats och i den 

självvärdering jag tillhandahållits enligt följande: 

Kunnskap 
1. ha bred kunnkap om relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper, 

idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, ledelsesprinsipper, 

prestasjonspsykologiske metoder og markedsføringens virkeområder 

2. ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

3. kunne identifisere sentrale strukturer og prosesser mellom organisasjoner som påvirker og 

regulerer organisasjoners atferd, herunder forholdet mellom idrett og samfunn 

4. kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse 

Ferdigheter 
1. kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid 

på praktiske og teoretiske problemstillinger 

2. kunne anvende konflikthåndtering og prestasjonsfremmende strategier 

3. kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser en 

problemstilling 

Generell kompetanse 
1. beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 

2. ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 

3. planlegge og gjennomføre prosjektarbeid, individuelt og sammen med andre, som strekker 

seg over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer 

4. reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under faglig veiledning. 

En första översiktlig analys av hur väl dessa mål korresponderar mot de kurser som ges, eller 

omvänt, hur väl lärandemål är länkade mot målen visar att den konstruktiva länkningen är mycket 

god. Det vill säga, de programövergripande målen är väl operationaliserade i de lärandemål som 

anges i de enskilda kurserna. I det följande görs därför ingen ”mappning” av den typ som användes 

i bedömningarna av länkningen mellan arbetskrav och programinnehåll. Istället kommer jag att föra 

några mer övergripande resonemang i relation till några av målen, i vilka jag noterar några 

observationer jag gjort relativt de kurser som ges.    
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K1. Ha bred kunnkap om relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper, 

idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, ledelsesprinsipper, prestasjonspsykologiske 

metoder og markedsføringens virkeområder 

Att det finns kursinnehåll som korresponderar mot målet att studenterna ska utveckla kunskaper 

om ”relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper, idrettsjuridiske 

rettsprinsipper, strategiske prosesser, ledelsesprinsipper, prestasjonspsykologiske metoder og 

markedsføringens virkeområder” råder det inga tvivel om. I stort sett alla obligatoriska kurser kan 

med lätthet föras in under dessa ambitioner. Men om man samtidigt tänker sig att de 

programövergripande lärandemålen ska fungera vägledande för konstruktioner av konstruktivt 

länkade lärandemål på kursnivå kan det vara värt att fundera på hur relevans i benämningen 

”relevante økonomiske problemstillinger” ska bedömas (detta gäller för övrigt även för GK1, GK 2 

och GK4). Något liknande gäller för ”strategiske prosesser”. Min poäng här är att om definitionerna 

av vad som är relevant respektive strategiskt inte definieras eller exemplifieras finns det risk för det 

som i litteraturen brukar benämnas ”mission drift” (Jones, 2007) och som i korthet innebär att 

otydlighet i instruktioner tenderar att ge den som omfattas av instruktionerna ett friutrymme som 

kan leda till att det som görs inte riktigt korresponderar mot det som avsetts. I det här aktuella fallet 

är det förvisso möjligt att alla medverkande är införstådda med och överens om vad som menas med 

relevanta och strategiska. Kanske är det till och med samma personer som konstruerat de 

programövergripande målen som också är involverade i de kurser som behandlar dessa aspekter. 

Mina erfarenheter är dock att även om så är fallet inledningsvis så tenderar dylika förhållanden att 

förändras över tid. Det vill säga, att ansvariga lärare byts ut eller att kursansvar flyttas mellan 

institutioner och/eller avdelningar. I sådana processer är det sedan både möjligt och i vissa fall 

sannolikt att fokus flyttas. Så även om kurs X fortfarande handlar om relevante økonomiske 

problemstillinger har uppfattningen av vad som är relevant ändrats vilket kan fungera 

missgynnande för länkningen mellan kursinnehåll och programmål. 

K2. Ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Även om det är möjligt att i specifika kursers lärandemål se ambitioner som anknyter till innehåll 

som behandlar historia, särart och plats i samhället, är det svårare att utläsa vad fagområdet är. I 

självvärderingen står: ”Programmet er kombinasjon av tradisjonelle økonomiske og administrative 

fag, og idrettslige fag» (s. 4) och om vi väljer att betrakta denna beskrivning som en definition av 

fagområdet så råder det inte heller i detta fall några tvivel om att det finns kursinnehåll som täcker 

in detta. Detta gäller även till viss del om det istället är Sport Management eller Idrettsledelse som 

får stå som beskrivningar för vad fagoområdet består av (det senare anges exempelvis under K4). 

Men i en mer strikt jämförelse med de definitioner av sport management som florerar i litteraturen 

(se till exempel Chalip, 2006) blir det återigen tydligt att det kursinnehåll som handlar om 

träningslära faller något utanför ramen. Om vi samtidigt betraktar den definition som formulerats 

av Chelladurai (1994) och som återgavs tidigare i denna text (“A field concerned with the 

coordination of limited human and material resources, relevant technologies, and situational 

contingencies for the efficient production and exchange of sport services”), är det å andra sidan fullt 

möjligt inrymma den typen av kursinnehåll. Men då bör det noteras att det Chelladurai beskriver är 

ett ”professional field” och inte en vetenskaplig disciplin eller fagområde, vilket leder mig fram till 

en poäng som liknar den jag försökte göra under K1 – med otydliga definitioner blir det svårare att 

båda säkerställa och, i mitt perspektiv, bedöma koherens eller relevans. Det vill säga, om 

träningslära (eller någon annan kurs för den delen) är relevant eller inte i relation till de 

övergripande programmålen är svårt att uttala sig om så länge som exempelvis idrottslige fag inte 

definieras tydligare. Idrottsämnet (i den mån det kan sägas finnas något sådant) är helt enkelt för 
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mångfacetterat för att kunna erbjuda styrning av konstruktiv länkning på kursnivå. Är det 

idrottshistorikerns, idrottspsykologens, idrottspedagogens eller idrottsmedicinarens syn på vad 

idrottsämnet är som, så att säga, ska få råda? Denna observation ska dock inte förväxlas med att jag 

efterfrågar en särskild definition. Men i likhet med noteringen under K1 tror jag att den konstruktiva 

länkningen av kursmål till programmål blir enklare att genomföra. Den skulle också bli säkrare i 

termer av att det som görs på kursnivå är det som avses på programnivå. Detta resonemang gäller i 

viss mån även för GK1, GK2 och GK4.  

K4. Kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse OCH F1. Kunne 

anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske 

og teoretiske problemstillinger 

Som redan antytts ovan, är det för den konstruktiva länkningen och i förlängningen för intern 

koherens och slutligen relevans viktigt att ha tydliga definitioner och beskrivningar att arbeta med 

om det ska vara möjligt att säkerställa att kursmål X är relevant för programmål Y. När det gäller K4 

finns det en förhållandevis tydlig definition angiven. Men återigen är det samtidigt viktigt att 

definitioner fylls med innehåll. Som noterats under K1 är det mycket möjligt att alla medverkande 

är införstådda med och överens om vad definitionen innebär. Kanske är det till och med samma 

personer som konstruerat de programövergripande målen som också är involverade i de kurserna. 

Men likt observationen under K2 kan även definitionen idrottsledelse fyllas med olika betydelser 

beroende på vem som tillfrågas och kanske framförallt vilken disciplinär bakgrund den personen 

har. Jag är tämligen övertygad om att det kollegium som ansvarar för och medverkar i programmet 

har en solid kollektiv uppfattning om vad idrettsledelse betyder och innebär, men återigen tenderar 

sådana överenskommelser att förändras över tid, särskilt om medverkande medarbetare och/eller 

institutioner/avdelningar skiftar. En tydlig definition skulle dels säkra den konstruktiva länkningen, 

dels stärka programmets långsiktiga hållbarhet. Det senare skulle i sin tur förmodligen kunna 

fungera även arbetsbesparande i det längre perspektivet då det inte skulle behövas läggas lika 

mycket tid och resurser på att fortlöpande säkerställa synkroniseringen mellan kursinnehåll och 

programambitioner.  

Några övergripande observationer 
Intern koherens eller relevans kan naturligtvis bedömas utifrån även andra utsiktspunkter än de 

som diskuterats hittills.  Kanske den mest iögonenfallande är utifrån hur relevant eller användbar 

utbildningen är för de studenter och den arbetsmarknad den är tänkt att serva. I det avseendet finns 

det i självvärderingen underlag för några övergripande reflektioner. 

Med Studiobarometerns resultat som underlag kan det konstateras att studentnöjdheten är 

tillfredställande, på gränsen till hög (3, 44 i genomsnitt över 5 år). Det senaste året det finns 

uppgifter ifrån visar att tillfredsställelsen är så hög som 4,6 på en skala med fem skalsteg, vilket 

ligger väl över genomsnittet för alla bachelorprogram vid HiM. Det hade varit intressant att jämföra 

dessa uppgifter med andra jämförbara program nationellt, likväl som hade varit användbart att få 

insyn i hur resultatet från emneevalueringer ser ut. Samtidigt kan såväl studentbarometrar som 

emneevalueringer bara säga något om hur utbildningen upplevs och det är förvisso relevant i 

sammanhanget. Men för att uppgifterna ska kunna säga något om utbildningens relevans i 

förhållande till anställningsbarhet är så kallade alumniundersökningar säkrare källor. De som 

redovisas i självvärderingen pekar på förhållandevis hög anställningsbarhet för de studenter som 

examinerats från programmet och enligt alumnernas egna utsagor är det anställningar som är 

relevanta eller väldigt relevanta i hög utsträckning. Återigen skulle det dock vara intressant att sätta 

de siffror som anges i relation till motsvarande undersökningar från andra jämförbara program 
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nationellt. Om möjligt, skulle det kanske också vara användbart att skaffa sig ”säkrare” data i frågan. 

Det vill säga att inte enbart förlita sig på alumners egna uppfattningar om vilka anställningar som 

är relevanta utan också samla in data om vilka de faktiska anställningarna är (exempelvis typ av 

arbetsgivare, typ av roll, typ av arbetsuppgifter) så att kollegiet kan göra sina egna bedömningar av 

vilka som är relevanta relativt utbildningens ambitioner (jmf. Fahlén & Stenling, submitted). I den 

svenska kontexten görs ofta den typen av undersökningar inom ramen för examensarbeten (Janlert, 

Carlsson, Eriksson, Fahlén, Lindberg, Petersson, Selander, Sjökvist & Thorslund, 2020a; Janlert et 

al., 2020b; Janlert et al., 2020c). Kanske skulle det vara en möjlighet även i detta fall? 

Kanske kan även de informella relationer med tidigare studenter det hänvisas till i självvärderingen 

lösa uppgiften med att bevaka utbildningens relevans i ett anställningsbarhetsperspektiv men i 

likhet med frivilliga kursutvärderingar riskerar man få en överrepresentation i sådana svar av 

studenter som är väldigt nöjda respektive mycket missnöjda. Överfört till ett alumniperspektiv 

skulle det kunna betyda att de informella kontakter med tidigare studenter man vidmakthåller är 

med dem som har lyckats i ett anställningsbarhetsperspektiv och därmed riskerar man att missa 

mer kritiska röster från tidigare studenter som inte lyckats lika väl med att säkra en relevant 

anställning.  

Ett annat sätt att bevaka utbildningens relevans i förhållande till anställningsbarhet och som 

används i den svenska kontexten är rutinen med så kallade externa representanter eller 

arbetslivsrepresentanter i de konstellationer som är ansvariga för programmens styrning (ofta 

kallade programråd). Av självvärderingen framgår att liknande ambitioner också finns för 

studieprogrammet Bachelor i Sport Management vid HiM men att det saknas formaliserade forum 

och nätverk. Kanske är de informella arenor och relationer som självvärderingen hänvisar till 

tillräckliga för ändamålet men som ovan finns även i detta avseende risk att informella relationer 

inte är representativa. 

Att utbildningen är relevant även i ett internationellt perspektiv visas i redovisningen av de 

utbytesavtal som finns etablerade för att underlätta för att studenter vid HiM tar delar av sin 

utbildning vid ett utländskt lärosäte, men också gör det möjligt för dem som inte väljer att resa ut 

att få internationella erfarenheter genom de inresande studenter som kommer till Molde. Att det 

inte är så många studenter som man skulle önska som väljer att resa ut är måhända nedslående, 

men samtidigt skulle det nog vara värt att jämföra även dessa siffror med de som redovisas av andra 

lärosäten i landet. En god start, och som också aviseras i självvärderingen, är dock att börja med att 

undersöka studenternas behov och önskemål i frågan. Särskilt viktigt är detta, i mitt förmenande, i 

relation till de ambitioner om att 50% av studenterna ska resa ut någon gång under sin studietid 

som aviseras i självvärderingen. Kanske är det rimliga målsättningar, men för att kunna uttala sig 

om rimligheten krävs analyser av exempelvis nationella genomsnitt. Först efter sådana analyser är 

det möjligt att uppskatta eventuellt behov av fler Erasmus-avtal. 

Liknande analyser skulle kanske också vara behjälpliga i arbetet med att öka genomströmningen. 

Det vill säga att ta fram säkrare underlag på varför studenter avbryter sin utbildning eller inte 

genomför den inom utsatt tid. Av självvärderingen framgår antal och ungefärlig tidpunkt för 

studieavbrotten, vilket naturligtvis är en nödvändig utgångspunkt för avbrottsanalyser. Men likt de 

avbrottsanalyser som görs i forskningen om frånfall inom idrotten, krävs det också andra data för 

att kunna säga något om orsaker. Sådana analyser är i sin tur helt avgörande som fingervisningar 

om vilken typ av tilltag som kan eller ska sättas in. Att en student avbryter sin sport management 

utbildning för att denne har fått plats på en läkarutbildning är som exempel kanske inget som 

nödvändigtvis bör föranleda något tilltag från utbildningsanordnaren. Inte heller att studentens 

partner har blivit antagen till en utbildning i en annan del av landet vilket innebär att studenten ser 



 

Programevaluering HiMolde 

Josef Fahlén 

Josef.fahlen@umu.se 

 

 

2020-06-29 

Sid 16 (19)  

 

 

sig nödgad att byta studieort. Min poäng här är att avbrott kanske inte alltid (eller ens ofta) kan 

härledas till utbildningens relevans (eller några andra aspekter som utbildningsanordnaren kan 

påverka). Och att då lansera tilltag som är tänkta att till exempel skapa fler mötesplatser riskerar 

inte bara att skjuta vid sidan om målet. De riskerar dessutom att förbruka resurser som annars skulle 

ha kunnat användas till andra mer ändamålsenliga insatser. Kanske finns det även risk för att ändra 

något som faktiskt är verksamt för de studenter som väljer att fullfölja sin utbildning. Detta kan vi 

bara spekulera om utan data om orsaker till avbrott. I den svenska kontexten är det relativt vanligt 

förekommande att så kallade avbrottssamtal genomförs rutinmässig med alla studenter som väljer 

att inte fullfölja sina studier vid programmet (Fahlén, 2018). Måhända kan detta vara ett sätt att 

skapa kunskapsunderlag även i detta fall. Med detta sagt vill jag ändå lyfta fram tilltagen med fler 

mötesplatser och kullansvarig som goda exempel på tilltag som har potential att öka allmän trivsel 

och studentnöjdhet (utan att ha någon kunskap om det är sådant som är verksamt i relation till 

genomströmning i just detta fall). Mer tveksam är jag dock till de andra sociala tilltag det hänvisas 

till i självvärderingen. Inte för att jag personligen tycker att det nödvändigtvis är en dålig idé att 

anställda engagerar sig socialt i sina studenter, utan för att jag anser att det är en viktig del i 

studenters individuella och kollektiva utveckling att själva ta ansvar för studentlivets sociala 

aspekter genom till exempel studentföreningar. Särskilt viktig är den kanske för de studenter som 

själva, efter avslutad utbildning, ska arbeta i föreningslivet. 

Till sist vill jag lämna några kommentarer i relation till det jag inledningsvis hävdade att det inte 

finns tillräckligt med underlag för att uttala mig om. Det vill säga den så kallade sista länken i 

bedömningen av intern koherens - hur kurslitteratur, undervisnings- och examinationsformer är 

länkade till de förväntade studieresultaten i kurserna. Även om det, som det beskrevs inledningsvis, 

inte finns tillräckligt med information i kursplanerna om undervisnings- och examinationsformer 

för att kunna göra några kvalificerade bedömningar av huruvida de är anpassade till, eller länkar 

mot, kursernas mål finns det i självvärderingen några beskrivningar i relation till detta som renderar 

några reflektioner. 

En första sådan gäller undervisningsformerna där det av självvärderingen tydligt framgår att det 

finns ambitioner att formerna ska vara varierade i allmänhet och studentaktiva i synnerhet. Det är i 

allmänhet en god ambition då det finns övertygande forskningsresultat som pekar i riktning mot att 

de sistnämnda undervisningsformerna är mer gynnsamma för studentens lärande (Hannafin, Hill, 

Land & Lee, 2014; Hoidn, 2016; Lee & Hannafin, 2016). Att variation i sig själv ska vara gynnsamt 

för studenters lärande är däremot ett mer omtvistat faktum (Bonk & Graham, 2012), även om det 

finns mycket stöd för att varierade undervisningsformer ökar chanserna för att åtminstone någon 

av formerna ska vara gynnsam för en specifik students så kallade lärstil. Att i ett sådant perspektiv 

förlita sig enbart på exempelvis traditionella föreläsningar riskerar att förfördela de studenter som 

har lättare för att utveckla kunskap i mer interaktiva undervisningsformer. Det är alltså inte 

variation i sig som är den potenta variabeln utan mer en fråga om att variation kan skapa jämlika 

förutsättningar för olika typer av studenter med olika lärstilar. Rekommendationerna från 

litteraturen är därför ofta att varierade undervisningsformer (eller så kallad blended learning) ska 

sättas i relation till vad det är man från utbildningsanordnaren vill uppnå. Något liknande torde vara 

giltigt även i det här aktuella fallet. Det vill säga, utveckla med fördel studentcentrerade 

undervisningsformer men fundera på vad varierade undervisningsformer i sig ska uppnå. 

En andra och sista reflektion gäller examinationsformerna vars beskrivning i självvärderingen också 

präglas av en ambition att variera. Som ovan gäller även här att det inte per definition är variation i 

sig som är den verksamma ingrediensen. Däremot är variation också i detta avseende en fråga om 

att skapa jämlika förutsättningar för studenter med olika förutsättningar och inte ensidigt gynna 
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dem som har lätt för till exempel skriftlig salstentamen. I fråga om rättssäker bedömning och 

myndighetsutövning kan det dock vara aktuellt att fundera över hur man från 

utbildningsanordnarens håll kan säkerställa individuellt grundad betygsättning (som är ett krav i 

vart fall i den svenska kontexten) i kurser (IDR 210 och IDR 302) som helt förlitar sig på examinering 

i grupp. 

Med detta sagt vill jag avslutningsvis tacka för det förtroende jag fått att genomföra denna 

programutvärdering. Jag hoppas att mina observationer och reflektioner kommer till användning i 

utvecklingen av programmet. Själv ha jag lärt mig många saker som jag kommer att ta med mig i 

arbetet med det utbildningsprogram jag är involverad i.  

 

 

 

Josef Fahlén 

Umeå, 2020-06-29 
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1. Datagrunnlag 
Rapporten benytter statistiske data hentet inn gjennom evalueringer og spørreundersøkelser og 

kvalitativ informasjon hentet inn gjennom i formelle møter mellom studenter og ansatte. Vi har benyttet 

informasjon fra følgende kilder:  

 Emneevalueringer og emnerapporter  

 Tidligere studieprogramrapporter  

 Relevant statistikk: søker- og opptakstall, karakterstatistikk, gjennomførings- og frafallsstatistikk 

fra DBH/Tableau og eventuelle spørreskjemaundersøkelser som har blitt gjennomført blant 

studenter, ferdige kandidater eller arbeidsgivere  

 Studiehåndboka -  

https://www.himolde.no/studier/program/sport-management/index.html 

 Kandidatundersøkelser  

 Handlingsplan 

 Studiebarometeret 

 

 

2. Involvering av eksterne parter i vurdering/ utvikling av program  
Det er ingen formaliserte forum og nettverk etablert for vurdering og utvikling av våre studieprogram. 

Det er derimot flere uformelle arenaer og relasjoner der man direkte eller indirekte får innspill på 

programmet, dets innhold og relevans: 

- Relasjoner til idrettens ulike organisasjoner. Særlig i samarbeid med utplassering (internships) får 

vi ofte uformelle innspill og diskusjoner rundt programmets innhold og relevans 

- Innspill fra kolleger ved andre utdanningsinstitusjoner, nasjonalt og internasjonalt, gjerne i 

forbindelse med gjesteforelesninger, utvekslingsavtaler med europeiske partnere for faglig 

ansatte, felles sensur med mer 

- Tidligere studenter ved programmet 

Selv om vi er opptatt av at programmet først og fremst skal være faglig forankret, så vil en dialog med 

praksisfeltet omkring programmets relevans alltid være av betydning. 

  

https://www.himolde.no/studier/program/sport-management/index.html
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3. Kvalitet i studieprogrammet  
En fullstendig beskrivelse av programmet og de ulike emnene finnes her: 

https://www.himolde.no/studier/program/sport-management/index.html  

3.1. Kvalitet i læringsutbyttebeskrivelse 
Programmet er kombinasjon av tradisjonelle økonomiske og administrative fag, og idrettslige fag. 

Grunnideen i programmet er at man for å bli en god leder i idretten må kunne kjenne utøvelsen og 

“språket” som benyttes i den utøvende siden av aktiviteten (treningslære og prestasjonspsykologi), ha 

generell kompetanse innen økonomi, organisasjon og ledelse, samt at man har en spesifikk forståelse av 

idrettens særegenhet i forhold til for eksempel idrettens plass i samfunnet, dens organisering, 

administrasjon og ledelse, så vel som juridiske forhold. 

Kunnskap 

K1 ha bred kunnskap om relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper, 
idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, ledelsesprinsipper, 
prestasjonspsykologiske metoder og markedsføringens virkeområder 

K2 ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

K3 kunne identifisere sentrale strukturer og prosesser mellom organisasjoner som påvirker og 
regulerer organisasjoners atferd, herunder forholdet mellom idrett og samfunn 

K4 kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse 

Ferdigheter 

F1 kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på 
praktiske og teoretiske problemstillinger 

F2 kunne anvende konflikthåndtering og prestasjonsfremmende strategier 

F3 kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser en 
problemstilling 

Generell kompetanse 

GK1 beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 

GK2 ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 

GK3 planlegge og gjennomføre prosjektarbeid, individuelt og sammen med andre, som strekker seg 
over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer 

GK4 reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under faglig veiledning. 
Tabell 1 Oversikt over læringsutbyttebeskrivelser Bachelor Sport Management 

I vår gjennomgang ser vi at én av læringsutbyttebeskrivelsene (F2) er unøyaktig, da anvendelse av 

konflikthåndtering ikke lengre inngår i noen av emnene. Riktignok er konflikthåndtering del av 

kunnskapsgrunnlaget i både IDR 302 og IDR 315, men det legges ikke opp til anvendelse og 

ferdighetstrening.  

  

https://www.himolde.no/studier/program/sport-management/index.html
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3.2. Oppsummering av emneevalueringer, studiebarometer og kandidatundersøkelse 
Emneevalueringer 

“Emne” betyr i denne sammenhengen et fag eller kurs. For eksempel er IDR200 Treningslære I et 7,5 

studiepoengs emne. Systemet for å evaluere emner er som følger: Hvert emne evalueres hvert tredje år. 

I tillegg evalueres nye emner og nye forelesere.  Undersøkelsen gir først og fremst en pekepinn for den 

emneansvarlige på hvor landet ligger ut fra de ulike parameterne, som kan være et utgangspunkt for å 

bedre deler av undervisningen dersom det er nødvendig. Det er også et kontrollverktøy for avdelingen 

på om undervisningen fungerer.  

Avdeling ØS gjennomfører undersøkelsen, og faglærer og studieleder får anledning til å kommentere 

resultatene i etterkant. Undersøkelsen legges ved i den årlige studieprogramrapporten. I undersøkelsen 

gir studentene tilbakemelding (anonymt) på om læringmålene har vært tydelige, om undervisningen har 

vært godt tilrettelagt, hvordan arbeidsmengden har vært, relevansen av faglig innhold, i hvilken grad 

ferdighetene har utviklinget seg, hvordan vurderingsformen har fungert, deltakelse i timer, forberedelser 

til timer, formidling og overordnet kvalitet. Det er også et åpent felt for ytterligere kommentarer. 

Responsraten på undersøkelsen er som regel tilfredsstillende.  

 

Studiebarometeret 

Deltagelsen i denne nasjonale undersøkelsen har variert. Ser en på datagrunnlaget for Bachelor i Sport 

Management, så varierer svarprosenten fra 33 prosent til 90 prosent. 

 

Tabell 2 Studiebarometeret, svarprosent og antall respondenter for Bachelor Sport Management, 2015-2019.  
(Hentet fra Tableau)   

 

Den overordnede tilfredsheten med programmet har variert noe (se tabell under). De tre første årene 

undersøkelsen ble gjennomført var gjennomsnittet midt på treet, men likevel så vidt over på «positiv» 

side. I 2018 var derimot tilfredsheten veldig lav, før den i 2019 var på hele 4,6. Det er ikke alltid like lett å 

vite hva man skal fortolke ut av slike resultat, men det kan tyde på at 2018 var ett spesielt år. Deltagelsen 

var lav da bare seks personer (33 prosent) besvarte undersøkelsen, og det er vanskelig å vite om disse 6 

var representative for hele kullet eller ikke.  Bortsett fra i 2019, så har programmet scoret lavere enn 

gjennomsnitt for alle bachelorprogram ved HiMolde. 

 

 Sport Managemet Bachelor, HiMolde 
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2015 3,1 3,7 
2016 3,6 3,9 
2017 3,6 3,9 
2018 2,3 3,9 
2019 4,6 4,3 

Tabell 3. Overordnet tilfredshet Bachelor Sport Management og gjennomsnitt for alle bachelorprogram ved Høgskolen i Molde. 
(Hentet fra Tableu.) 

I løpet av den perioden Studiebarometeret har vært gjennomført, har man gjort flere endringer i 

programmet for å møte noen av de tilbakemeldingene man har fått. Dette dreier seg om alt fra større 

strukturelle endringer i programmets sammensetting, til mindre og enklere justeringer (se kap 5 for en 

beskrivelse av noen av de endringer som er foretatt).  Ser en på resultatene fra Studiebarometeret for de 

ulike indikatorene (se figur under) så er det første inntrykket at studentene stort sett er førnøyde 

(grønne farger), men programmet har som allerede poengtert over hatt lavere gjennomsnitt enn både 

HiMolde og nasjonalt.  

 

 

Figur 1 Gjennomsnittlig score (1-5) pr. indeks i Studiebarometeret, Bachelor Sport Management 2015-2019. (Hentet fra Tableu) 

 

Kandidatundersøkelser 

Mens studiebarometer gjennomføres nasjonalt hvert år i 3.semester (høst) for studenter på andre 

studieår, rettes HiMoldes egen kandidatundersøkelse mot nylig uteksaminerte kandidater hvert andre 

år. Et halvt år etter fullført akademisk grad, kartlegges det blant annet om kandidatene går ut i arbeid, 

arbeidsledighet eller videre studier. Tabellene nedenfor viser den utviklingen fra henholdsvis 2015, 2017 

og 2019: 
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Tabell 4. “Hva er din hovedaktivitet i dag?” Resultater fra Kandidatundersøkelsen i 2015, 2017 og 2019. Bachelor Sport 
Management = SPM 

Selv om resultatene varierer noe fra år til år kan det virke som majoriteten av kandidatene går ut i 

arbeid. For perioden 2015 – 2019 har andelen ligget mellom 53 og 67 %. Noen studerer videre (11- 37 

%), så kan det også se ut som til at ikke riktig alle finner seg arbeid i løpet av det første halvåret (0 – 22 

%). Videre viser tallene fra siste års undersøkelsen (2019) at 75 % av studentene vurderer jobben som 

‘relevant’ (25%) eller ‘svært relevant’ (50 %), mot 25 % som oppgir utdanningen som ‘ikke relevant’ for 

jobben. Det er altså ikke gitt at en får ‘drømmejobben’ direkte etter endt studium, men det sier samtidig 

at det er mulig å få en 100 % relevant jobb allerede tidlig i yrkeskarrieren. 

Oppsummert 

Det å skulle prøve seg på noen oppsummerende betraktninger rundt de ulike evalueringene, er ikke så 

enkelt da de er ulike i formen, har ulike mål med mer. Men for det første kan det se ut som at 

studentene jevnt over er mer fornøyd enn misfornøyd med studieprogrammet. Går en i detaljene er det 

som vi har påpekt over, så klart nyanser og rom for forbedring. Det andre som synes å komme fram er at 

studentene vår får jobb, og for de fleste er dette relevante jobber. 
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3.3. Læringsaktiviteter og vurderingsformer 
Læringsaktivitet  

Ser en på hvordan de ulike emnene blir presenterte i studiekatalogen er det tydelig at tradisjonelle 

forelesninger utgjør hoveddelen av læringsaktiviteten. Standard for et emne (7,5 studiepoeng) er 3 timer 

forelesning i uken. Samtidig er det slik at i flere emner legges det opp til studentaktive læringsformer 

(dette gjelder blant annet IDR 100, 200 og 300). Vi vet derimot at det i langt flere av emnene legges opp 

til studentaktive læringsformer. Denne gjennomgangen har vist oss at dette ikke kommer godt nok fram i 

emnebeskrivelsene og at vi må oppdatere Studiehåndboka.  

Klubbledelse er frittstående nettstudium, men inngår også i Bachelorprogrammet. For 

bachelorstudentene gis det tilbud om noe aktivitet på campus. 

I flere emner brukes det aktivt gjesteforelesere. Disse kommer gjerne fra praksisfeltet, men det kan også 

være forskere/akademikere med særlig kunnskap innen ett område. Noen av gjesteforeleserne inngår 

relativt fast i ulike emner, men i noen sammenhenger dukker det opp spesielle muligheter (som for 

eksempel i 2019 da presidenten i Norges Idrettsforbund hadde planlagt en tur til Molde, og gjerne ville 

komme og møte våre studenter).   

Vurderingsformer 

Åtte av de 17 obligatoriske emnene har en individuell, skriftlig skoleeksamen som eneste vurderingsform 

(se tabell 5). To emner (ADM 201 og IDR 100) kombinerer en individuell skoleeksamen med 

gruppeeksamen, mens det i to emner (IDR 210 og IDR 302) utelukkende er vurdering basert på 

gruppearbeid.  

 

Tabell 5. Oversikt over vurderingsformer i de ulike emner, Bachelor Sport Management.   
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Bortsett fra IDR210, der en muntlig presentasjon av en gruppeoppgave teller 25 prosent av karakteren, 

er all annen vurdering basert på skriftlig arbeid. I noen emner er det lagt opp til muntlige presentasjoner 

underveis, kanskje gjerne som arbeidskrav, men disse inngår ikke i vurderingen og fremkommer derfor 

ikke i tabellen over.  

Av de obligatoriske emnene er det to (IDR 105 og IDR 315) der man har vurderinger som kan 

kategoriseres som mappeevaluering. Dette er en vurderingsform der man har mulighet til å få 

tilbakemeldinger underveis og kan justere arbeidet basert på disse. Det ligger mye læring i denne 

prosessen, men den er samtidig ressurskrevende.    

Vi har i denne interne rapporten ikke foretatt en gjennomgående evaluering av hvor egnet de ulike 

læringsaktiviteter og vurderingsformer er for å nå læringsutbyttene, da dette vil være ett av de 

områdene vi vil be om ekstern evaluering. 

 

3.4. Internasjonalising av programmet 
Utvekslingsavtaler  

I studieprogrammet er det lagt til rette for at egne studenter kan reise på utveksling i 5.semester. Før 

dette var det også muligheter for utveksling, men den var ikke like synlig og åpenbar for studenter.  
 

Universitet Land Undervisnings-språk 

1 University of Sydney  Australia  Engelsk  

2 Université de Claude Bernard Lyon-I  Frankrike  Fransk  

3 ESCE International Business School  Frankrike  Fransk  

4 Paris-Sud University  Frankrike  Fransk  

5 University of Applied Sciences Wismar  Tyskland  Engelsk/Tysk  

6 Dublin Business School  Irland  Engelsk  

7 University College Dublin  Irland  Engelsk  

8 University of Central Lancashire, Cyprus  * Kypros  Engelsk  

9 LUNEX International University  * Luxembourg  Engelsk  

10 Amsterdam University of Applied Sciences *  Nederland  Engelsk  

11 Stenden University of Applied Sciences  Nederland  Engelsk/Nederlandsk  

12 Ara Institute of Technology  New Zealand  Engelsk  

13 Malmö University  * Sverige  Svensk  

14 Johannes Gutenberg University Mainz *  Tyskland  Tysk  

15 Eberhard Karls University of Tübingen * Tyskland  Tysk  

16 California State University, Monterey Bay  USA  Engelsk  

17 Hawai'i Pacific University  USA  Engelsk  

18 Augsburg College University  USA  Engelsk  

19 Universität Salzburg  Østerrike  Tysk  

20 University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr  Østerrike  Engelsk/Tysk  
Tabell 6 Oversikt over gjeldene utvekslingsavtaler for studenter på Bachelor Sport Management  
* avtaler med Sport Management 

Som det fremgår av tabellen over har HiMolde i alt 20 aktive utvekslingsavtaler for Bachelor i Sport 

Management. Fagmiljøet i Sport Management har inngått flere utvekslingsavtaler med europeiske 

institusjoner gjennom Erasmus+ (markert med * I tabellen over). I tillegg til dette er det åpnet opp for at 

noen av HiMoldes avtaler utenfor Europa også omfatter bachelor i Sport Management.  



10 
 

 Bachelor Sport Management Periodisk studieevaluering 2020 

Noen av de europeiske universitetene vi har avtale med underviser bare på sitt morsmål. Med mindre vi 

har studenter med særlig gode språkkunnskaper, så opplever vi at annet undervisningsspråk enn engelsk 

(evt svensk eller dansk) sees på som lite tilgjengelig. De siste årene har vi hatt relativt få studenter som 

har benyttet muligheten for å reise på utveksling. Vi har ingen god oversikt over hvorfor, eller hva 

studentene tenker rundt dette. Våren 2020 ble en enkel spørreundersøkelse distribuert blant studenter 

på første studieår.  Det som er verdt å merke seg er at nesten 60 prosent av disse studentene hadde 

ingen planer om å dra på utveksling i femte semester. Som det kommer fram senere i dette dokumentet 

så har vi et ønske om å sende flere studenter ut, for å kunne ha tiltak som treffer vil ett bedre 

kunnskapsgrunnlag rundt studentenes ønsker og behov synes som relevant. 

For å kunne motta internasjonale studenter, tilbys 30 studiepoeng i sport management i løpet av 

høstsemesteret. Disse emnene inngår i 1., 3. og 5. semester i bachelorprogrammet. Kombinert med 

emner fra andre studieprogram (Avdeling ØS og LOG) har vi tilsammen et relativt godt tilbud til 

innkommende studenter. 

Det variere noe fra år til år hvor mange studenter som kommer til Molde, men av erfaring så opplyser 

internasjonal koordinator at vi gjennom «våre» (sport management) utvekslingsavtaler mottar studenter 

fra Tübingen, Amsterdam, Gent, Paderborn og Paris Sud. Fra høsten 2020 håper vi også å motta 

studenter fra Salzburg (Østerrike).   

 

3.5. Forskning i utdanningen? 
Det legges i programmet vekt på at utdanningen skal være forskningsbasert. I programbeskrivelsen er 

det etablert 3 læringsstier, der Forskning er den ene. Denne er beskrevet slik: 

“I første semester får studentene i oppgave å replisere et vitenskapelig eksperiment og skrive et «review 

paper» med oppsummering av likheter og forskjeller i resultat på fem utvalgte vitenskapelige artikler 

over samme tema. Vi tilbyr også et eget emne i samfunnsvitenskapelig metode. I flere emner i løpet av 

første og andre år vektlegges skriving av oppgaver i artikkelformat. I femte semester er det egne seminar 

knyttet til utvikling av prosjektbeskrivelser. Ved starten på siste semester skal studentene ha 

opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne gjennomføre et godt forskningsprosjekt i 

bacheloroppgaven. Gjennom bachelorgraden skal studenter, forutsatt tilstrekkelig karaktergrunnlag, 

være godt kvalifisert til å starte på en Master i Sport Management. 

Emner som inngår i denne læringstråden: IDR200, IDR300, IDR302, ADM201, IDR100, IDR207, IDR501, 

IDR600 og IDR602.” 

 

3.6. Relevans 
Kandidatundersøkelsene i 2017 og 2019 gir klare indikasjoner på at studentene får relevante jobber etter 

endt utdanning. Så vidt vi kan bedømmer er det også mange studenter som får jobber også uten å ha 

fullført utdanningen. Vi har ingen fullstendig oversikt over hvor våre uteksaminerte kandidater får jobb. 

Selv mener vi utdanningen er relevant for jobber i ulike deler av idretten (klubb, krets og forbund), innen 

offentlig idrettsadministrasjon og forvaltning (kommuner, idrettsråd, fylker og departement) eller i det 

private næringsliv rettet inn mot idrettsfeltet (sponsorer, utstyrsprodusenter, arrangement og 

arrangører, med mer). 
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Gjennom nettverk og oppfølging av studenter i utplassering (IDR 602) får vi helt klart inntrykk av at 

utdanningen er relevant. Vi har ikke innhentet informasjon fra vårt nettverk for å evaluere programmets 

relevans i denne omgang, da vi opplever å være i løpende dialog med ulike aktører i feltet. Likevel er nok 

en mer grundig innhenting av informasjon noe som bør vurderes til senere evalueringer. 

  

3.7. Øvrige rammer 
Bemanning 

Ifølge oversikt fra direktøren er 4,01 faglige årsverk tilknyttet programmet.  

Under har vi sett på produksjon forstått som undervisning, og hvem som står for denne. Vi har tatt 

utgangspunkt i de obligatoriske emnene som inngår i graden (135 studiepoeng). Av disse er det bare tre 

emner (på 7,5 stp. hver) som er delt med andre programmer.  Det meste av undervisningen, 74 prosent, 

utføres av personer tilsatt ved Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap og 47 prosent av 

undervisningen gis av fast ansatte med førstekompetanse.  

 Professor Førsteam. Høgsk.lektor Høgsk.lærer Stipendiat 

Egne ansatte 14 % 33 % 21 %  6 % 

Innleie  6 % 16 % 4 %  
Tabell 7. Andel av undervisningen (2019/2020) utført av egne ansatte og innleie, fordelt på stillingskategorier.  

Studieledelse  

Dette er en funksjon som tildeles av dekan til en av de faglig tilsatte på programmet, vanligvis for to år 

om gangen. Studieleder får en mindre lønnskompensasjon, samt noe redusert undervisningsbelastning. 

Tradisjonelt har dette vært en posisjon som har gått «på omgang». De siste årene synes det som om 

arbeidsmengden har økt, og flere av de faglig ansatte gir uttrykk at det oppleves som en belastning å 

skulle være studieleder og at dette er en funksjon som kommer i konflikt med egne ønsker om å kunne 

forske og publisere. 
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4. Rekruttering og bærekraft  

4.1. Gjennomstrømming 
Av de som starter på programmet, er det bare vel 42 prosent som i gjennomsnitt fullfører (i perioden 

2016-2019). Og selv om det varierer fra ca. 30-60 prosent, så opplever vi at gjennomføringen på normert 

tid er lav. Selv om en skal være forsiktig med å dra for klare konklusjoner ut av materialet en har til 

rådighet, så kan det synes som at det største frafallet skjerfra første til andre studieår (se figur under). 

 

Figur 2. Frafall fra Bachelor Sport Management, fordelt pr. semester. (Hentet fra Tableu).   

Av de studentene som er aktive (har betalt semesteravgift) i sjette semester er det langt fra alle som 

fullfører med en grad. Det er nok mange som ikke klarer å gjennomføre bacheloroppgaven, eller som 

fortsatt har noen hengeemner som de ikke klarer å få fullført. En interessant observasjon er at av de som 

ikke har fullført på normert tid, så er det under halvparten av disse som fullfører innen ett år etter 

normert tid. Denne andelen (mellom 43-45%) ser også ut til å være ganske stabil over de årene vi har 

data fra. Det betyr altså at om en ikke fullfører på normert tid, så er det mye som tyder på at man ikke 

kommer til å fullføre det neste året, eller i det hele tatt.      

 

Tabell 8. Gjennomstrømming. Aktive studenter pr semester, inkludert fullført (andel kvalifikasjoner) på normert tid (semester 6), 
samt på «overtid» (semester 7 og 8). 

I en anonym spørreundersøkelse foretatt vårsemesteret 2020 av første- og andreårsstudenter ved 

programmet undersøkte vi hvordan de ser for seg studieprogresjonen videre. 12 studenter ved første 
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studieår og 19 fra andre studieår svarte på undersøkelsen. Av disse var det en høy andel som på det 

tidspunktet så for seg å fullføre graden.  

 

Tabell 9. “Hvor stor sannsynlighet er det for at du kommer til å fortsette ved Høgskolen i Molde alle de tre årene bachelorgraden 
tar?» Resultat fra Studentundersøkelse 2019/2020. 

Tallene viser at respondentene regner det som overveiende sannsynlig at de fortsetter studiene. Det kan 

tyde på en god grunninnstilling. Likevel vet vi at det kan være et stykke fra ambisjon til gjennomføring. Vi 

må også ta forbehold om at mange studenter, spesielt på førsteåret, ikke har besvart undersøkelsen.  

 

4.2. Konkurranse med andre institusjoner 
I Norge er det to andre institusjoner som har bachelorprogram i Sport Management, Norges 

Idrettshøgskole (Oslo) og Høgskolen Innlandet (Lillehammer). I tillegg kjenner vi til at Høgskolen i 

Kristiania (Oslo) har planer om å starte opp en bachelor i Sport Management, men så vidt vi forstår så 

har de ikke gjennomført opptak for oppstart høsten 2020. Noen andre institusjoner har i perioden gjort 

spede forsøk på å etablere utdanningsprogram innen idrettsledelse/ Sport Management, men disse har 

ikke klart å etablere bærekraftige utdanningstilbud.  

Norges Idrettshøgskole (NIH) og Molde har eksistert omtrent like lenge, mens på Lillehammer koblet 

man oppstart av utdanningen opp mot det tildelte Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. De tre 

eksisterende programmene synes å ha noe ulikt faglig utgangspunkt. NIH har lange tradisjoner innen 

idrettsutdanning, og deres bachelor vokste fram av et allerede eksisterende mellomfag i kultur og 

idrettsforvaltning. Noe forenklet kan en si at NIH’s styrke ligger i deres kontakt med idrettsforvaltningen, 

de har også de seneste årene utviklet en profil i retning av arrangement. Lillehammer har tatt 

utgangspunkt i allerede eksisterende studier innen øk/adm og organisasjon og utviklet et 

bachelorprogram i Sport Management. De spiller på Lillehammer sin posisjon som olympisk by, OL 1994 

og Ungdoms OL 2016, og vinterdestinasjon.   

Vårt utgangspunkt ved oppstart i 2004 var den profesjonaliserte og kommersialiserte idretten (fotball). 

Faglig bygde programmet på en bachelor i økonomi og administrasjon, og der ca. 50% av emnene i 

programmet var delt med øk/adm eller juss/adm. Gradvis har programmet utviklet seg, og de generelle 

emnene delt med andre er erstattet med mer spesialiserte emner med utgangspunkt idretten. 

Programmet rekrutterer fra hele landet, og det kan synes som mange primært har en interesse i retning 

fotball. Vi har også studenter med annen idrettsbakgrunn, men gjentakende søker mange med 

ambisjoner og interesse mot fotball seg til Molde. Det kan ha å gjøre med den faglige profilen på staben, 

men Molde er også på mange måter en idrettsby der fotball har hatt godt rotfeste i lang tid. Molde FK er 

regjerende seriemestre og det finnes lag nedover i divisjonene som er mulig for studenter å engasjere 

seg i som spiller, trener eller leder. Byen har etter hvert tilpasset seg at Sport Management-studentene 

bidrar som spillere, frivillige eller deltidsansatte. Til en viss grad kan det lede til rekruttering gjennom 
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rykte og anbefalinger fra våre studenter til deres bekjente. Fra et ansattperspektiv er det absolutt et 

ønske om en større variasjon både når det kommer til kjønnsfordeling og idrettslig interesse blant 

studentene, men dette har vi så langt ikke klart å påvirke nevneverdig. Blant annet har vi både i 

markedsføring og undervisning forsøkt å løfte fram andre idretter, men det ser ikke ut til å ha noen 

effekt. Fotballinteressen blant våre studenter er fortsatt dominerende. 

5. Nylige gjennomførte tiltak og effekten av disse 

5.1. Tiltak i regi av avdelingen 
Avdeling for økonomi og samfunnsfag har det siste året systematisert kvalitetsarbeidet innen de ulike 

programmene deles internt mellom de ulike studieledere. Tanken er at en kan låne ideer på tvers av 

programmer, og en kan følge utviklingen i programmet fra år til år. Årlige programevalueringen ble laget 

for første gang i år, og det er foreslått en mal for neste gjennomføring ut fra det arbeidet. 

Det gjennomføres også et årlige strategiseminar for avdelingen. Der fremhever hvert program sine 

prioriteringer i handlingsplan. Rammen for tiltakene er Høgskolens strategidokument. Ut fra 

prioriteringene på programnivå, vurderer avdelingsstyret hvilke fellesnevnere som kan definere 

avdelingens handlingsplan. Denne formen å jobbe på er også ganske fersk, og er i ferd med å sette seg. 

Effekten av arbeidet presenteres i den årlige programevalueringen.  

Fra ledelsen ved høgskolen er det besluttet at alle bachelorprogram ved Høgskolen i Molde skal legge inn 

“Innovasjonscamp”, samt kurs i logistikk (dette startes opp første gang høsten 2020).  Dette er «politiske 

beslutninger» som blant annet er relatert til høgskolens status som vitenskapelig høgskole i logistikk, 

samt høgskolens vedtatte strategi. Innovasjonscamp arrangeres av Ungt Entreprenørskap i samarbeid 

med HiMolde, og der det legges opp til at studenter på tvers av avdelinger og studieprogram skal 

samarbeide i to dager for å komme fram til nye løsninger på utfordringer identifisert av partnere i 

arbeidslivet (Se link til Innovasjonscamp 2019). Ved Sport Management har vi hatt ett ønske om å koble 

Innovasjonscamp til ett emne, for at studentene skal se deltagelsen som relevant. Av ulike grunner har 

det vært knyttet til kurset i Prestasjonspsykologi, uten at lærere eller studenter har vært spesielt 

fornøyde med dette eller helt har sett relevans i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. Den 

løse faglige forankringen, samt at det til tider har vært utfordrende kommunikasjon rundt 

arrangementet har nok satt sitt preg på engasjement og utbytte. Innovasjonscamp vil fra høsten 2020 

inngå i emnet IDR310 Ledelse i prestasjonskulturer som del av læringstråden «Team-arbeid».  

 

5.2. Tiltak for bachelorprogrammet  

5.2.1. Faglige og strukturelle tiltak 
Da programmet ble introdusert i 2004, bestod omtrent halvparten av programmet av kurs delt med 

andre program. Dette har vært kurs med relativt mange studenter, og med en generell tilnærming til et 

fagområde. Typisk har vært innføringsemner innen markedsføring, foretaksstrategi, organisasjonsteori 

og bedriftsøkonomi. En av de tilbakemeldingene vi over tid har fått, kanskje særlig i de regulære 

kvalitetsteammøtene, er at studentene på Sport Management ikke har vært fornøyd med kursene de har 

delt med andre studieprogram.  Etter hvert som undervisningskapasiteten vår har økt, har vi kunnet 

erstatte de generelle innføringskursene med mer idrettsspesifikke emner. Faglig har man kanskje mistet 

muligheten til å gi studentene en generell forståelse for ett fagfelt, samtidig som det gir muligheter for å 

https://www.himolde.no/om/aktuelt/arrangement/2019/innovasjonscamp-2019.html
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anvende de generelle perspektiver og teorier på idretten som et spesifikt, og i mange sammenhenger, 

spesielt område.   

Læringstråder 

For noen år tilbake innførte vi i alt tre gjennomgripende strukturer i programmet: læringstrådene 

‘forskning’, ‘personlig utvikling’ og ‘arbeid i team’. Med dette ønsket vi å utvikle kritisk tenkende, 

selvstendige og omgjengelige studenter og kandidater til arbeidsliv og høyere gradsutdanning. 

Ferdighetene utvikles i ulike emner i utdanningen. Strukturen i arbeidet er en gradvis økning i 

vanskelighetsgraden i arbeidet studentene eksponeres for, og at faglærerne er samordnet i dette 

arbeidet. I emnebeskrivelsene er det informasjon tilgjengelig på hvilke læringstråder som berøres, og i 

programbeskrivelsen beskrives læringstrådene mer inngående og der kan en også se hvilke emner som 

inngår i hver læringstråd. Siden innføringen av disse læringstrådene har vi ikke gjennomført evaluering av 

disse og i hvilken grad de «følges opp», men vi har vel en fornemmelse av at tråden «personlig utvikling» 

er den som vi i minst grad tar ett godt grep om. Læringstråden ‘Forskning’ og ‘Arbeid i team’ er i større 

grad inkludert i den faglige aktiviteten i ulike emner. 

Kullansvarlig 

For å kunne møte studenters behov for at samkjøring mellom ulike lærere, og et ønske om å ha “noen” å 

forholde seg til ble det også innført en ordning med en faglig tilsatt med “kullansvar”. Dette ble særlig 

viktig i en periode da flere av de fast ansatte var engasjert i andre administrative roller ved Høgskolen 

eller var i permisjon, og studieleder ble sittende med all kommunikasjon og daglig kontakt med ulike 

studentgrupper. Dette er videreført, selv om bemanningssituasjonen er langt bedre.  Fra 2019 er den 

fagpersonen som naturlig har mest kontakt med kullene gjennom fag og undervisning det studieåret 

kullansvarlig. Funksjonen er justert til å være ansvarlig for at kullmøter gjennomføres. Det vil si at den 

kullansvarlige ikke nødvendigvis følger kullet gjennom de tre årene, men sørger for at lærerkrefter 

samsnakkes og samkjøres i forkant av semesteret og for at kullmøter bli gjennomført. Vår erfaring er at 

disse tiltakene har vært positive. 

Flere møteplasser  
Det er allerede nevnt at flere turer og ekskursjoner er innført som tiltak for å skape økt samspill mellom 
studenter og mellom lærere studenter.  Tidligere har vi også invitert studentene til seminar med gjester 
fra arbeidslivet og gratis frokost. Oppmøtet på frokostseminarene var greit, men ikke på et nivå der vi 
kan si at tiltaket var samlende.  Et nylig innført tiltak for å øke andelen fysiske møtepunkt i det daglige er 
å spre undervisningen. For eksempel gjennom å redusere innslaget av samlingsbasert undervisning 
(potensielt tilpasset lærers behov) til å undervise ukentlig og kanskje flere ganger ukentlig med færre 
timer hver gang (potensielt tilpasset campusstudentens behov). Å skape en kultur der campus er stedet 
der en kan studere og møte folk er målet. Et spesielt fokus på dette ble definert i forbindelse med ny 
handlingsplan, og forhåpentligvis kan tiltakene til sammen inspirere til arbeid, samhold og øke 
engasjementet på en slik måte at kvalitet, trivsel og gjennomstrømning påvirkes positivt. Grunnen til at vi 
tar tak i dette nå, er at tallene på gjennomstrømning for ikke er tilfredsstillende (30 – 65 %). 
 

5.2.2. Sosiale tiltak 
Selv om det er noe variasjon i både deltagelse og resultat i de ulike studentundersøkelsene 
(Kandidatundersøkelsen og Studiebarometeret), så er likevel hoved inntrykket fra disse at Sport 
Management-studentene stort sett er fornøyd med studietiden sin i Molde. Kvalitative kommentarer fra 
Kandidatundersøkelsen (2017) tilsier at det sosiale stort sett oppstår mellom studentene selv. Samtidig 
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kan en lese av enkelte kommentarer at det er et savn etter flere organiserte sosiale treffpunkter og at de 
ansatte engasjerer seg utover det faglige. 
 
Som allerede poengtert så har man i programmet forsøkt å innføre flere tiltak som skal legge til rette for 
større sosial interaksjon, samtidig er vel ansattes opplevelse at oppslutningen rundt slike tiltak er 
varierende. Det blir tilslutt en avveining av hvor langt man som faglig ansatt skal gå i å tilrettelegge. Vår 
vurdering har så langt vært at en gjennom et godt studentmiljø også kan berede grunnen for gode faglige 
resultater. 
 

5.3. Effekt av tiltak 
For de nye tiltakene er det tidlig å si om vi har fått noen effekt. For effekten av andre tiltak kan en si at 

det vi har fått noen positive signaler. Samtidig må en være oppmerksom på at ikke ett tiltak nødvendigvis 

fører fram alene. Det jobbes både bredt (eks. sosiale og faglige møteplasser) og strategisk (jf. 

Strategiplan under) på områder vi kan påvirke. Faktorer vi ikke kan kontrollere er ulikheter mellom kull 

fra år til år på hvordan de fungerer og jobber hver for seg og sammen. Vi håper på er en positiv trend der 

gjennomstrømningen i snitt går opp, men vi kan ikke være trygg på effekten før vi har sett trenden over 

tid. Når det er sagt forventes det fra organisasjonen (toppledelsen) at gjennomstrømningen blir bedre 

som samsvarer med vår egen ambisjon. Når det kommer til Utveksling er det først og fremst å få 

studenter ut som er utfordringen. Fire studenter er interessert i utveksling til kommende semester, så 

spørs det om de tillates å reise ut i en fase der utviklingen av pandemien i stor grad sette premissene.  
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6. Nye tiltak  
Som allerede omtalt vil vi fra høsten 2020 starte opp et nytt emne. IDR215 Logistics and Supply Chain 

Management in Sports tar utgangspunkt noen av idrettens mange ulike logistikkutfordringer og vil særlig 

ha hovedvekt på idrettsarrangementer og spillerlogistikk. Emnet etableres som følge av beslutninger 

fattet av høgskolens ledelse, og for vår del betyr dette at emnet vil erstatte eksisterende kurs i 

finansregnskap (BØK 105). Vi har forhåpninger om at vi med dette vil gi studentene våre en bedre 

forståelse for noen av de utfordringer deler av den profesjonaliserte idretten, og de store arrangørene 

står i.   

Miljøet har som del av høgskolens strategiprosess pekt på to tiltak som det ønskes å rette ekstra fokus 

mot. Dette er: (1) å øke mengden studenter som reiser ut på utveksling i 5.semester og (2) bedre 

læringsmiljø og studentengasjement ved å øke antall ukentlige treffpunkt. (se tabell) 

 

Tabell 10. Operasjonalisering av Høgskolens delmål for bachelor i sport management.  

Utover dette så har denne gjennomgangen også avdekket at frafallet i programmet synes stort, og at det 

bør iverksettes tiltak som bidrar til at flere studenter fullfører studiet på normert tid. Her vil det være 

behov for at fagmiljøet og studieleder i samarbeid ser på hvilke muligheter som finnes. En kan tenke seg 

at det for eksempel settes inn ressurser Det kan være at man for eksempel kan følge opp studenter som 

velger å ikke fullføre studiene om hvorfor 
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Til Avdelingsstyret (ØS), deretter til Studieutvalget og så til Høgskolestyret 

Evaluering av bachelor i juss og administrasjon - Sluttrapport 

Bakgrunn 

Som pålagt i forskrift, er det gjennomført en 6-årig evaluering av bachelorprogrammet i juss og 

administrasjon. Dette notatet er sluttrapport fra evalueringen. Det redegjøres her først for 

organiseringen. Deretter for involvering av studenter og arbeidsliv/samfunnsliv. Så oppsummeres 

den eksterne vurderingen, med våre betraktninger rundt den. Til slutt listes planlagte tiltak opp. 

Det er to vedlegg til sluttrapporten: Evalueringsrapporten og den ekstern vurderingen av den. 

Organisering av evalueringen 

Arbeidet med evalueringen har pågått i perioden april 2019 - oktober 2020. Hovedansvarlige for 

evalueringsrapporten har vært studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (studieleder 2018V-

2020V) og Sølve Mikal Krekvik Nerland (studieleder fra 2020H) som har fått hjelp fra flere ansatte til 

innhenting av de ulike datagrunnlagene til rapporten mv. Arbeidetmed evalueringen startet med et 

oppstartsmøte for alle lærerne 11.4.2019. Deretter ble det 14. mai 2019 arrangert et seminar for alle 

lærerne og avdelingsadministrasjonen med invitert gjest Cand.Paed. Berit Kristin Haugdal, som har 

bakgrunn bl.a. fra NO KUT og eget arbeid med emneevalueringer. Det ble deretter nedsatt en 

evalueringsgruppe bestående av studieleder og noen av lærerne. Utkast til evalueringsrapport ble 

behandlet i seksjonsmøte 24.6.2020 før den ble noe revidert og sendt videre til ekstern vurdering 

13.8.2020 hos førsteamanuensis Gro Kvåle, Universitetet i Agder. Vurderingen ble mottatt 2.10.2020 

og sendt på høring blant de ansatte 3 - 12. oktober 2020. Evalueringsrapporten og ekstern vurdering 

ble fremlagt for avdelingsstyret 16.10.2020 og for studenttillitsvalgte i Kvalitetsteam 28.10.2020. 

Involvering av studenter 

Innspill fra studenter har vært viktige i evalueringen. Viktige datagrunnlag om studentinnspill fra de 

siste årene har vært møter med tillitsvalgte i Kvalitetsteam og kulimøter, emneevalueringer og 

studiebarometeret med anonyme tilbakemeldinger fra studentene, direkte tilbakemeldinger fra 

studentene til undervisere og studieleder, og kandidatundersøkelser blant tidligere studenter. Mer 

om de konkrete innspillene fra studentene finnes i evalueringsrapporten, og i avsnitt om tiltak under. 

Evalueringsrapporten og den eksterne vurdering av den, ble fremlagt for kulltillitsvalgte studenter i 

kvalitetsteam 28. oktober 2020, der det kom noen innspill som ble tatt inn i evalueringsrapporten. 

Involvering av arbeids-/samfunnsliv 

Det ble til evalueringen gjennomført en egen spørreundersøkelse blant 20 potensielle arbeidsgivere, 

hvorav syv svarte (svarprosent 35 %). Kort oppsummert svarte fem av syv arbeidsgivere ubetinget ja 

på at bacheloren representerer en kompetanse som deres virksomhet kan anvende. Av de to som 

ikke svarte ubetinget ja, uttrykte den ene bekymring for at bacheloren favner for bredt og at den 
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Fråsegn om Studieprogramevaluering av Bachelor i juss og 

administrasjon, Høgskolen i Molde 

 

 

1 Generelt 

Det generelle inntrykket er at det er gjort ei grundig evaluering av det som framstår som ei 

interessant og nyttig utdanning. I fråsegna vil eg omtala rapporten/programevalueringa, 

datagrunnlaget, kvalitetssystemet, innhald og gjennomføring av programmet, utfordringar 

og tiltak. 

 

2 Programevalueringa og rapporten 

Rapporten er på 19 sider (inkludert framside og innhald), og er delt i 5 deler der kapittel 2 

«Vurdering av kvaliteten i studieprogrammet» er det mest sentrale (ca 10 sider). Rapporten 

synest å ta for seg relevante sider ved kvalitet i utdanning, inkludert inntakskvalitet 

(karakternivå hjå søkarane/studentane) og avlagte studiepoeng og gjennomføring. 

Det står ingenting om korleis sjølve programevalueringa har vore organisert og gjennomført, 

t.d. om kven som har delteke, tidsrom, eventuell møtefrekvens e.l. 

 

3 Datagrunnlaget for programevalueringa 

Programevalueringa synest å bygga på eit  omfattande materiale, med både kvalitative og 

kvantitative kjelder. Eg har spesielt merka meg kandidatundersøkelsen og undersøkelsen hjå 

potensielle arbeidsgjevarar. Sjølv om den siste kanskje mest vart «stikkprøver» på grunn av 

låg svarsprosent, er det likevel ein god mogelegheit til å skaffa informasjon, og til kontakt og 

profilering overfor samfunnsaktørar/interessentar. 

Det manglar likevel opplysingar om kompetanesnivå og spesialkompetansar hjå dei 

fagtilsette som har emneansvar og som underviser.  

 



4 Kvalitetssystemet 

Kvalitetssystemet som skal sikra informasjon for ivaretaking og utvikling av kvaliteten til 

studieprogrammet er skildra i detalj og virkar omfattande. Ein stor del av datamaterialet som 

ligg til grunn for programevalueringa stammar nettopp frå systematiske kvalitetsrutinar. 

 

5 Innhald i og gjennomføring av studieprogrammet 

Som ei utdanning som er samansett av ulike fag og disiplinar, virkar studieplanen 

velbalansert, og med relevante emne. Samstundes er «administrasjon» eit svært breitt 

fagområde og eit «elastisk» omgrep, der element og emne sikkert kan vera utbytbare. Det 

går fram av rapporten at denne fleksibiliteten også må koplast til spesielle tilhøve som at 

utskiftingar av personalet ved eininga kan gje justeringar i kompetansen som også må 

utnyttast.  

Også tips frå tidlegare og noverande studentar kan gje innspel til justeringar i tilbodet av 

både obligatoriske emne og valemne. Økonomiske fag, emne innan personaladministrasjon 

og HR, og IT-retta emne er nemnde, og alle desse vil kunna gå inn under fagområdet 

«administrasjon». Eg opplever også programmet legg vekt på ei overordna tilnærming til 

samfunnsutvikling på lokalt/regionalt, nasjonal og internasjonalt nivå. Ei slik tilnærming 

kunne også gje plass til t.d. planleggingsfag og emne som tar opp digitalisering og/eller andre 

tunge trendar. Det er atskillig vanskelegare å peika på emne som eventuelt kan fjernast. 

Dette vil mellom anna også vera knytt til opptakskrav til aktuelle masterprogram, noko som 

ikkje er berørt i rapporten i det heile. 

 Ein måte å handtera endring i fagsamansetjinga på, er å ta fatt i spørsmålet om kva som skal 

vera obligatoriske emne og kva som skal vera valemne, herunder kor stor del av studiet som 

skal vera obligatorisk i høve til valfri del. Med 22,5 valfrie studiepoeng vil eg meina at det er 

rom for å auka denne delen til minst 30 studiepoeng. Her er det sjølvsagt fleire tilhøve som 

må avvegast (t.d. kva relevante valemne som kan verta tilbodne i kva semester), men om ein 

kunne «frigjera» 30 studiepoeng i eit og same semester ville det også legga betre til rette for 

å velja utveksling, noko som  den noverande studieplanen ikkje synest å invitera til. 

 

Med tanke på undervisings-og vurderingsformer, merkar eg meg at det er ein del variasjon i 

undervisingsformene og at dei fleste emna har arbeidskrav undervegs. Av 18 emne 



(inkludert bacheloroppgåve) som er skildra i rapporten, er det eit som har berre 

heimeeksamen (individuelt og i gruppe), og to som kombinerer heimeeksamen og 

skuleeksamen. Det er dermed tvilsamt om dette inneber særleg stor variasjon i 

vurderingsformer, i programmet sett under eitt. Det er likevel positivt med innslag av 

gruppeeksamenar.  

6 Utfordringar og tiltak 

Rekrutteringa til studiet er tilfredstillande på den måten at studieplassane/måltalet vert fylt 

opp, men talet som til sjuande og sist møter fram og startar på studiet synest å vera 

synkande. Rapporten peikar også på fråfall frå programmet som ei utfordring. Tiltaka som er 

nemnt for å handtera dette handlar i stor grad om tidleg sosialisering, og avklaring av 

forventingar hjå studentane. Eg merkar meg spesielt at fleire tiltak er organisert og 

gjennomført i samarbeid med studentforeininga. Dessutan har ein etablert praksisopphald 

som valemne for å knyta studiet nærmare til yrkes-og arbeidslivet. Alt dette synest som 

logiske og lovande svar på utfordringane, og som kan vera med på å utvikla ein sterkare 

både fagleg og sosial identitet og ei sterkare tilhøyrsle til studieprogrammet og utdanninga. 

7 Avslutting 

Oppsummert synest dette som eit rimeleg vellukka studietilbod, med nøgde studentar og 

kandidatar som finn seg noko å gjera etter fullført grad. Rapporten frå programevalueringa 

peikar nøkternt på utfordringar og grep som har vorte tatt for å utvikla programmet. I den 

vidare programutviklinga er det særleg samansetjinga av emne, og fordeling av obligatoriske 

og valemne som peikar seg ut med potensiale for endring og forbetring. 

Kristiansand, 2.10.2020 

Gro Kvåle 

Førsteamanuensis i statsvitskap og offentleg administrasjon, 

Universitetet i Agder 



1 
 

 

 

Oktober, 2020 

 

 

 
 



2 
 

Innhold 
1. Innledning ........................................................................................................................................ 3 

1.1. Kort om programmet .............................................................................................................. 3 

1.2  Datagrunnlag ........................................................................................................................... 3 

2. Vurdering av kvaliteten i studieprogrammet .................................................................................. 4 

2.1  Kvalitetssikringstiltak ............................................................................................................... 4 

2.1.1 Emneevalueringer ........................................................................................................... 4 

2.1.2 Ekstern sensur ................................................................................................................. 4 

2.1.3 Kvalitetsteammøter ......................................................................................................... 4 

2.1.4 Kullmøter ......................................................................................................................... 4 

2.1.5 Seksjonsmøter ................................................................................................................. 5 

2.1.6 Studiebarometeret .......................................................................................................... 5 

2.1.7  Kandidatundersøkelser .................................................................................................... 6 

2.2 Sammensetting av programmet .............................................................................................. 6 

2.3 Læringsutbytte ........................................................................................................................ 9 

2.4 Undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer................................................................... 10 

2.5  Yrkesrelevans ......................................................................................................................... 12 

2.5.1 Kandidatundersøkelse for ferdige kandidater 2012-2017 ............................................ 12 

2.5.2 Undersøkelse blant potensielle arbeidsgivere .............................................................. 13 

2.6 Grunnlag for videre utdanning .............................................................................................. 13 

3.7  Internasjonalisering ............................................................................................................... 14 

3.8 Forskning i utdanningen .............................................................................................................. 14 

3. Vurdering av søkergrunnlaget og programmets bærekraft .......................................................... 14 

3.1 Generelt ................................................................................................................................. 14 

3.2 Rekruttering........................................................................................................................... 14 

3.3 Studieprogramsproduksjon og gjennomføringsgrad ........................................................ 16 

3.4 Hvor kommer studentene opprinnelig fra? .......................................................................... 17 

4. Nylig gjennomførte tiltak .............................................................................................................. 17 

5.  Samlet vurdering/forslag til endringer .......................................................................................... 19 

 



3 
 

 

 

1. Innledning 

1.1. Kort om programmet 
Bachelor i juss og administrasjon (BJA) har tre hovedsøyler – juridiske emner, organisasjonsemner og 
metodeemner. De ulike emnene som inngår i søylene, er vist i tabell 1 nedenfor. I tillegg er det noen 
grunnleggende, allmenndannende emner – Examen philosphicum, politisk teori og etikk. Studentene 
har også flere valgmuligheter innen bl.a. juss, statsvitenskap, organisasjon og økonomi. 
Bacheloren har mao. en bred og unik emnesammensetning. Tanken bak er å gi en allsidig og bred 
grunnutdanning som gjør kandidaten i stand til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og 
politikk, på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Den har vist seg å kvalifisere til mange ulike stillinger, 
både innen offentlig og privat sektor og gitt grunnlag for ulike former for videreutdanning. 
 
Tabell 1: Oversikt over fagsammensetning studieåret 2019/20.  
 

 
Mer informasjon om de enkelte fagene finnes her: https://www.himolde.no/studier/program/juss-
administrasjon/oppbygging/ 
  

1.2  Datagrunnlag 
Rapporten er skrevet på grunnlag av data fra ulike periodiske evalueringer og undersøkelser, 

undersøkelser foretatt spesielt for denne evalueringen, ulike møter med studenter og mellom 

fagansatte mv. Vi har benyttet informasjon fra følgende kilder: 

Generelle 

- Emneevalueringer og emnerapporter   

- Referat fra kvalitetsteam og kullmøter  

- Referat fra lærermøter/seksjonsmøter  

- Studieprogramrapport  

- Intern akkreditering av Bachelor i juss og administrasjon 

- Statistikk fra DBH/Tableau  

- Kandidatundersøkelser (hvert annet år) 

- Studiebarometeret   

 

Juridiske emner Organisasjonsemner Metodeemner mv. 

Internasjonal rett  Stats- og kommunalkunnskap 
og politiske prosesser 

Samfunnsvitenskapelig metode 

Forvaltningsrett Kunnskap- og 
organisasjonslæring 

Evaluering i teori og praksis 

Arbeidsrett Organisasjonsteori og offentlig 
politikk 

Juridisk metode 

Rettslære (privatrettslige fag, 
som avtalerett, selskapsrett, 
panterett, pengekrav) 

Globalisering Bacheloroppgave 

https://www.himolde.no/studier/program/juss-administrasjon/oppbygging/
https://www.himolde.no/studier/program/juss-administrasjon/oppbygging/
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Foretatt særskilt for denne undersøkelsen 

- Stor kandidatundersøkelse blant studenter som avsluttet studie 2012 – 2017 

- Undersøkelse blant potensielle arbeidsgivere 

- Undersøkelse blant fagansatte 

 

2. Vurdering av kvaliteten i studieprogrammet 

2.1  Kvalitetssikringstiltak 
Det er ulike organer og prosesser som skal ivareta kvalitetssikringen av programmet. Nedenfor følger 

en kort oppsummering av ulike ordninger der studiets kvalitet behandles. 

 

2.1.1 Emneevalueringer 
Det foretas evaluering av de enkelte emnene hvert tredje år samt for nye emner og emner som har 

ny fagansvarlig. På grunnlag av evalueringen skrives det en evalueringsrapport av fagansvarlig som 

behandles av Kvalitetsteam.  

Undersøkelsene er anonyme og studentene gir tilbakemelding bl.a. på om læringsmålene har vært 

tydelige, om undervisningen har vært godt tilrettelagt, arbeidsmengden, relevans, vurderingsform, 

forberedelser, underviserens formidling og overordnet kvalitet. Det er også et åpent felt for 

ytterligere kommentarer. Responsraten på undersøkelsene har variert. Det er gjort grep de siste 

årene for å få opp responsraten. Disse tiltakene har fungert tilfredsstillende.  

I tillegg foretas fortløpende, mer uformelle evalueringer av de fleste emner. 

 

2.1.2 Ekstern sensur 
Alle emner er pålagt å ha ekstern sensur hvert tredje år. I tillegg er det alltid ekstern sensur på nye 

emner og når det er ny fagansvarlig. Flere emner har ekstern sensur utenom det pålagte. Normalt er 

fagansvarlig intern sensor. Bacheloroppgaven sensureres av fagansvarlig for bacheloroppgaven, som 

ikke selv har veiledningsansvar, og en ekstern sensor. 

 

2.1.3 Kvalitetsteammøter 
Det gjennomføres to kvalitetsteammøter pr. semester. Kvalitetsteamet består av tillitsvalgte for de 

enkelte kullene på bacheloren, samt tillitsvalgte på de to tilknyttede årsstudiene (i juss og i 

statsvitenskap), studieleder samt to andre fagansatte. I kvalitetsteamet diskuteres tema rundt 

undervisningsopplegg, pedagogiske spørsmål, studie- og læringsmiljø, kvalitetssikring og evaluering 

av undervisning og studier. Kvalitetsteamene er en arena for drøftinger av opplegg, gjennomføring og 

videre utvikling av de enkelte studier. 

 

2.1.4 Kullmøter 
Det blir avholdt kullmøte en gang i semesteret. Alle studentene på kullet blir invitert og det ledes av 

en eller flere fagansatte. Møtene gir studentene mulighet til å komme med synspunkter om 

programmet. Det har vært prøvd ulike innretninger på møtet. Dessverre har det ofte vært relativt 
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lavt oppmøte på møtene. Forsøk med å ha møtene på tidspunkter der det er ordinær undervisning 

har medført høyere deltakelse. 

 

2.1.5 Seksjonsmøter 
Det blir avholdt møter mellom fagansatte på programmet to til tre ganger i semesteret. Disse 

møtene kommer i tillegg til den løpende kommunikasjonen, og det foretas bl.a. planlegging og 

evaluering av undervisning. 

 

2.1.6 Studiebarometeret 
Andreårsstudentene besvarer det årlige Studiebarometeret. Responsraten har ligget mellom 33 og 

60 prosent. 

Tabell 2 Studiebarometeret, svarprosent og antall respondenter for Bachelor i juss og administrasjon, 

2014-2019. Kilde: Tableu 

 

 

 

Den overordnete tilfredsheten med programmet har variert mye, som tabell 3 nedenfor viser. Fra å 

få nesten full score i 2014, gikk det til helt middels score i 2018. Studiebarometeret for 2019 viser 

imidlertid en klar positiv endring i studentenes tilfredshet. De aller fleste indikatorene gikk opp. Det 

er usikkert hva denne endringen skyldes. Men bl.a. på bakgrunn av tillitsvalgtes innspill om 

forbedring av studiene i kvalitetsteammøte høsten 2018, ble det iverksatt en del tiltak. Tiltakene gikk 

bl.a. ut på å forbedre studiemiljø og tydeliggjøre arbeidslivsrelevans, men også en større vektlegging 

av forklaring av sammenhengen mellom emnene på bacheloren. Vi har ikke klare indikatorer på om 

det er disse tiltakene som har medført endringen. Men det er grunn til å tro at det har hatt en viss 

betydning. 

 

Tabell 3 Studiebarometeret, alt i alt tilfredshet, Bachelor i juss og administrasjon, 2014-2019. Kilde: 

Tableau 

 

 

Resultatene fra Studiebarometeret for de ulike indikatorene, se under, viser at studentene i 

hovedsak er fornøyd (grønne farger).  
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Tabell 4 Gjennomsnittlig score (1-5) pr. indeks i Studiebarometeret, Bachelor i juss og administrasjon 

2015-2019. Kilde: Tableu 

 

 

 

2.1.7  Kandidatundersøkelser 
Høgskolen i Molde gjennomfører hvert annet år kandidatundersøkelse mot nylig uteksaminerte 

kandidater. Undersøkelsen gjennomføres et halvt år etter fullført grad. Det kartlegges blant annet 

om kandidatene har fått relevant arbeid, er arbeidsledig eller har startet videre studier.  

 

2.2 Sammensetting av programmet 
Programmet er satt sammen av juridiske emner, organisasjonsemner og metodeemner 

Sammensetningen er faglig godt begrunnet og gir en unik tverrfaglig kompetanse godt tilpasset ulike 

stillinger både i det offentlig og private. Samlet kompetanse vil være særlig godt tilpasset offentlige 

saksbehandlerstillinger. Men avtakerne er både statelige, kommunale og private institusjoner.  
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For studenter som starter høsten 2020 ser programmet slik ut: 

Høst 2020 

 ADM110 Stats- og kommunalkunnskap 7.5 stp 

 JUR100 Innføring i juridisk metode 5 stp 

 JUR110 Innføring i forvaltningsrett 10 stp 

 SAF112  Del 1 av 2 i Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 

Vår 2021 

 SAF112  Del 2 av 2 i Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 15 stp 

 ADM111 Politiske prosesser 7.5 stp 

 ADM620 Etikk 7.5 stp 

 JUR205 Arbeidsrett 7.5 stp 

Høst 2021 

 SAF140 Politisk teori 7.5 stp 

 SAF150 Examen Philosophicum 7.5 stp 

 SAF220 Offentlig politikk 7.5 stp 

 ADM100 Organisasjon 1 7.5 stp 

Vår 2022 

 JUR536 Rettslære 7.5 stp 

 22,5 stp valgfrie emner – det er i studiehåndboken foreslått ulike fag innen organisasjon, juss mv. I praksis 

godtas de fleste emner som valgemner. 

Høst 2022 

 ADM290 Evaluering i teori og praksis 15 stp 

 ADM530 Globalisering 7.5 stp 

 JUR540 Innføring i internasjonal rett 7.5 stp 

Vår 2023 

 ADM205 Organisasjon 2 7.5 stp 

 ADM515 Kunnskap og organisasjonslæring 7.5 stp 

 ADM650 Bacheloroppgave 15 stp 

Figur 1 Oversikt over emner på Bachelor i juss og administrasjon. Kilde: Studiehåndboken 

I kandidatundersøkelsen 2012-2017 ble det bl.a. spurt om hvilke emner på bacheloren som 

kandidatene hadde mest bruk for i sitt nåværende arbeid. De ble bedt om å gi fra 1-5 poeng pr. 

emne, der 5 er mest relevant. 

 

https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/adm110.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/jur100.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/jur110.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/saf112.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/saf112.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2021/var/adm111.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2021/var/adm620.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2021/var/jur205.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/saf140.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/saf150.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/saf220.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/adm100.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2021/var/jur536.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/adm290.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/adm530.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/host/jur540.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2021/var/adm205.html
https://www.himolde.no/studier/emner/os/2021/var/adm650.html
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Tabell 5 Nytte i jobbsammenheng av ulike fag fra BJA fordelt på sektor. Snittskår. Rangert. Kilde: 

Kandidatundersøkelsen 2012-2017 (Øivind Opdal) 

 Privat Kommunal Statlig Snitt N= 

Arbeidsrett 3,5 3,7 3,1 3,4 82 

Forvaltningsrett 2,0 3,7 4,2 3,3 81 

Etikk 2,8 4,0 3,1 3,1 61 

Rettslære 2,8 2,7 3,4 3,0 71 

Kunnskap og organisasjonslæring 2,7 3,3 3,1 3,0 70 

Organisasjonsteori og offentlig politikk 2,1 3,4 2,9 2,7 80 

Velferdsrett 1,5 3,3 3,3 2,6 80 

Samfunnsviten. metode og statistikk 2,0 3,2 2,7 2,6 80 

Bacheloroppgave 1,9 3,3 2,6 2,5 81 

Stats- og kommunalkunnskap 1,4 3,2 3,1 2,5 79 

Politiske prosesser  1,6 3,2 2,2 2,2 79 

Evaluering i teori og praksis 1,6 3,4 2,2 2,2 59 

Rettssosiologi 1,2 3,1 2,6 2,1 43 

Statsrett 0,9 2,1 2,8 1,9 52 

Globalisering 1,9 2,2 1,7 1,9 81 

Politisk teori 1,4 2,1 1,9 1,8 80 

Innføring i internasjonal rett 1,3 1,6 1,7 1,5 77 

Snitt av alle fag* 2,0 3,0 2,7   

N=** 26-31 15-17 27-32   
* Hver respondent har fått beregnet en snittverdi for alle fagene samlet sett. 

** Datagrunnlaget for de fire kursene rettssosiologi, statsrett, etikk samt evaluering i teori og praksis er lavere enn det som 

framgår her fordi færre kandidater har hatt tilbud om faget. 

En ser at en del juridiske og organisasjonsemner vurderes som mest relevante, men samtidig er et 

mer allmenndannende fag som etikk blant de som vurderes som mest relevante.   

Totalt sett oppgir kandidatene i offentlig sektor større nytte enn de som er ansatt i privat sektor. 

Samtidig har flere emner høyere nytte blant ansatte i kommunal framfor statlig virksomhet. At 

emnene anses mest relevant for stillinger i offentlig sektor er ikke overraskende ut fra programmets 

profil. Det er imidlertid mindre åpenbart hvorfor emnene anses mer relevant i kommunal enn i statlig 

sektor. Her er heller ikke forskjellen mellom vurderingen av den faglige relevansen stor.  

Det er vanskelig å trekke generelle slutninger ut fra kandidatenes vurdering av den faglige 

relevansen, bl.a. fordi det kan være vanskelig for kandidaten selv å vurdere denne. Noen emner kan 

bl.a. ha mer indirekte relevans enn andre.  

For øvrig er det i nevnte kandidatundersøkelse spurt om ulike emner som studentene savner: 

• Syv kandidater skulle ønske at studiet hadde en form for praksis med tilknytning til 

arbeidslivet. Dette er ikke en spesifikk fagkompetanse, men er en repetisjon av det 

som ble nevnt som en viktig årsak til at noen opplevde det som vanskelig å få en 

relevant jobb. 

• Seks kandidater har opplevd mangelfull IT-kompetanse mht. bruk av ulike typer 

dataverktøy. Noen ønsker mer kunnskap i bruk av generelle dataprogram som Word 

og Excel, mens andre ønsker kompetanse i bruk av dataverktøy som brukes i det 

offentlige (ePhorte/Visma/Compilo). 

• Fem kandidater savner ulike former for økonomisk kompetanse innen regnskap og 

bedrifts- og samfunnsøkonomi. 

• Fire kandidater savner kompetanse innen ulike juridiske emner 
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• Fire kandidater skulle ønske de hadde mer kompetanse innen ledelse og HR. 

I undersøkelsen blant potensielle arbeidsgivere (se nærmere om undersøkelsen på side 12), ble det 

spurt om det er fag/temaer en gjerne skulle sett bacheloren inneholdt. Her kom det litt ulike svar. En 

nevner bærekraft (miljø, økonomisk og sosial), en nevner «eiendomsrett» og vil ha mer fokus på 

arbeidsrett, et par nevner større fokus på økonomiforståelse. 

Det er i en del forhold som innebærer at det vurderes enkelte endringer. En grunn er 

tilbakemeldinger om emner som savnes i programmet. Vi er også inni en periode med et visst 

generasjonsskifte der det er naturlig at nyansattes kompetanse får satt sitt preg på programmet. I 

tillegg vil Høgskolen opprette en egen bachelor i rettsvitenskap, noe som kan ha betydning for hvilke 

juridiske emner som bør tilbys på Bachelor i juss og administrasjon. 

2.3 Læringsutbytte 
Læringsutbyttet for studiet er angitt slik: 

 

Figur 3 Læringsutbytte. Kilde: Studiehåndboken 

Læringsutbyttet på programnivå må i hovedsak anses som presist og dekkende for programmet.  

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 

Kunnskap  

 ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier om politiske strukturer og prosesser, og om metoder 
innenfor fagområdene juss og samfunnsfag 

 ha kunnskap om sammenhenger mellom samfunnsutvikling, politikk og juss 

 kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag kunne tilegne seg ny 
kunnskap innenfor fagområdene juss, stats- og organisasjonsvitenskapelige fag  

Ferdigheter  

 anvende samfunnsvitenskapelig og juridisk metode i analyser og på praktiske problemstillinger 

 håndtere sentrale områder innen politisk teori, organisasjonsteori, internasjonalisering og sentrale 
samfunnsorganisasjoners oppbygging 

 reflektere over egen faglige utøvelse og justere den under veiledning 

 reflektere over sentrale utviklingstrekk innen politikk, juss og samfunn  

Generell kompetanse  

 kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i henhold til metodiske og etiske prinsipper for vitenskapelig 
forskning. 

 ha respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, rasjonalitet, presisjon, etterrettelighet og ser betydningen av å 
skille mellom kunnskap og meninger. 

 kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med 
andre 

 kunne formidle sentrale teorier innen fagområdene, og bruke faget til å identifisere ulike typer problemstillinger og 
løsninger 

 kunne utveksle erfaringer og synspunkter med andre innenfor fagområdet juss og samfunnsfag og gjennom dette 
bidra til utvikling av en god praksis i sin yrkesutøvelse 

 ha god evne til skriftlig formidling av et vitenskapelig tema 
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Når de gjelder læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå, vurderes de som i hovedsak informative og 

gode. Men enkelte emner har en noe for generell læringsutbyttebeskrivelse.  

 

2.4 Undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer 
Nedenstående tabell gir oversikt over undervisning, arbeidskrav/obligatorisk deltakelse, 

eksamensform og undervisningsformer på studiet, slik dette er beskrevet i Studiehåndboken. 

Hovedundervisningsformen er forelesning, men i de fleste emner er det i tillegg ulike former for 

studentaktive læringsmetoder. Det er et mål at læringsformene skal bli mer studentaktive, og det har 

vært en overgang fra tradisjonelle forelesninger til mer studentaktivitet på mange emner. Ikke all 

studentaktivitet reflekteres i Studiehåndbokens beskrivelse. Pga. koronoasituasjonen legges det for 

øvrig opp til mer digital undervisning enn det som er beskrevet i Studiehåndboken, i hvert fall for 

høsten 2020.   

De fleste emner har arbeidskrav i form av hjemmeoppgaver, som enten skal leveres individuelt eller 

gruppevis. Bare to emner har obligatorisk undervisning. Disse to fagene inngår også i Årsstudium i 

juss, hvor de fleste emner har obligatoriske innslag. Det er ulike syn på obligatoriske innslag. 

Arbeidskrav tvinger studentene til å gjøre relevante oppgaver. Det må antas å ha en positiv effekt. 

Men effekten vil bl.a. avhenge av hvordan oppgaven er innrettet, tilbakemelding mv. Obligatorisk 

oppmøte kan ha positive effekter ved studentene får insentiv til å komme seg på Campus og 

forhåpentligvis ser nytten av undervisning. Sannsynligvis har ikke de ulike elementene av tvang stor 

betydning for læringen. Det viktigste er å ha undervisningsmetoder som bidrar til at studentene selv 

er aktive deltakere. Men det kan ha en uheldig effekt at enkelte emner har betydelige innslag av 

obligatoriske elementer, mens andre ikke har noe. Det kan føre til uheldig dreining av studentenes 

oppmerksom bort fra emner uten obligatoriske innslag. Det bør derfor være et mål å ha relativt lik 

grad av obligatoriske innslag på alle emner. 

Eksamensformen er typisk skoleeksamen og med ett unntak gis det graderte karakterer. Det er 

imidlertid et ikke ubetydelig innslag av ulike former for hjemmeeksamen.  

 

Tabell 6 undervisningsformer, arbeidskrav, vurdering. Kilde: Studiehåndboken  

Fag/studiepoeng Undervisning Arbeidskrav/ 
obligatorisk 
deltakelse 

Eksamensform Vurdering 

Adm 110/7,5 stp Tre timer forelesning pr uke En oppgave/ikke obl. 
deltakelse 

Skoleeksamen A-F 

JUR100/5 stp Fire timer pr uke – forelesning og 
oppgaveseminarer (undervisning 
siste uken i august og september) 

En av to 
oppgaver/obl. 
deltakelse på 2 av tre 
oppgaveseminarer 

Skoleeksamen B/IB 
 

JUR110/10 stp Fire timer pr uke – forelesning og 
oppgaveseminarer (undervisning 
i oktober og november) 

En av to oppgaver Skoleeksamen A-F 

Saf112/15 stp To timer forelesning og to timer 
gruppearbeid/dataøvelser pr uke 
over to semestre 

Nei Hjemmeeksamen 
(gruppe) – 30% 

A-F 
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Hjemmeeksamen 
(individuell) – 
40% 
Hjemmeeksamen 
(individuell) 30% 

ADM111/7,5 stp Tre timer forelesninger pr. uke Nei Hjemmeeksamen 
(individuell) – 
25% 
Skoleeksamen – 
75% 
 

A-F 

ADM620/7,5 stp To timer forelesning pr. uke En oppgave/nei Skoleeksamen A-F 

JUR205/7,5 stp Tre timer forelesning pr. uke En av to 
oppgaver/nei 

Skoleeksamen A-F 

SAF140/7,5 stp Tre timer undervisning pr. uke - 
forelesninger, gruppediskusjoner, 
oppgaveskriving 

En oppgave 
(gruppevis 
innlevering)/nei 

Skoleeksamen A-F 

SAF150/7,5 stp Forelesninger, gruppearbeid, 
oppgaveskriving 

En oppgave/nei Skoleeksamen A-F 

SAF220/7,5 stp Forelesninger, to ganger to timer 
pr. uke (undervisningen starter i 
oktober) 

Nei Skoleeksamen A-F 

ADM100/7,5 stp 3 timer forelesning/ 
oppgaveløsing/ 
diskusjoner 

En oppgave 
(gruppevis 
innlevering) 

Skoleeksamen  A-F 

JUR536/7,5 stp Tre timer forelesninger og 
oppgaver pr uke 

En av to 
oppgaver/nei 

Skoleeksamen A-F 

ADM290/15 stp En ukedag satt av til  
forelesninger, oppgaveseminar 
 og veiledning. Varierende antall 
timer. 

Nei Hjemmeeksamen 
(gruppevis) – 50 
% 
Skoleeksamen – 
50 % 

A-F 

ADM530/7,5 stp Forelesninger tre timer i uka + to 
dagssamlinger 

Nei Skoleeksamen A-F 

JUR540/7,5 stp Tre timer forelesninger og 
øvinger per uke 

En av to 
oppgaver/nei 

Skoleeksamen A-F 

ADM205/7,5 stp 3 timer forelesning per uke 
inkludert noe gruppearbeid 

En oppgave/nei Skoleeksamen A-F 

ADM515/7,5 stp 3 timer forelesning per uke 
inkludert gruppearbeid. I tillegg 
vil det bli lagt ut noe digitalt 
materiale og øvelser i Canvas. 

Nei Skoleeksamen A-F 

ADM600/15 stp Seminar og individuell veiledning 
for å gi studentene øvelse i å 
arbeide med teori, metode og 
data på en selvstendig måte og gi 
studentene øvelse i skriftlig 
framstilling. 

Nei Bacheloroppgave A-F 
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2.5  Yrkesrelevans 

2.5.1 Kandidatundersøkelse for ferdige kandidater 2012-2017 
Det ble sommeren 2019 gjennomført en kandidatundersøkelse som omfatter alle kandidatene som 

hadde gjennomført bachelor i årene 2012-2017 (N=113). Det var svært god respons på 

undersøkelsen (86 %). 

 

Hovedtendensen er at kandidatene får jobb og at de mener bacheloren er relevant for jobben de får. 

 

Flest kandidater får jobb i offentlig sektor (22 % i kommunal virksomhet, 39 % i statlig virksomhet). 

39 % har jobb i privat virksomhet. Kandidater i statlig sektor mener bacheloren er mest relevant for 

deres arbeid (100 % mener den er noe relevant, mens 72 % mener den er svært relevant). 

 

Det ble i undersøkelsen bl.a. spurt om relevansen av bacheloren i nåværende arbeid. Som tabellen 

nedenfor viser, mener det store flertallet at bacheloren er relevant. Tabellen viser også at bacheloren 

vurderes som mest relevant innen statlig sektor, noe som ikke er overraskende på grunnlag av 

bachelorens innretning. 

 

Tabell 7 Ansettelse av kandidater 2012-2017, kilde: Kandidatundersøkelse 2012-2017 (Øivind Opdal) 

 
 
 

Ikke 
relevant 

0, 1 2, 3 

Svært 
relevant 

4, 5 
 

 
 

Snitt 

Privat sektor 19 47 34 100 % (N=32) 2,8 

Kommunal sektor 12 53 35 100 % (N=17) 2,9 

Statlig sektor 0 28 72 100 % (N=32) 4,2 

Alle 10 40 50 100 % (N=82) 3,4 

 
Som tabellen nedenfor viser, anser de fleste at de er godt kvalifisert for jobben de har. I overkant av 

50 % anser Bachelor i juss og administrasjon som svært viktig for at de fikk nåværende jobb. 

 

Tabell 8 Kandidatens vurdering av nåværende jobb. Kilde: Kandidatundersøkelse 2012-2017 (Øivind 
Opdal) 
 Svært  

uenig 
-2 og -3 

 
 

-1 

 
 

+1 

Svært 
enig 

+2 og +3 

 

Min nåværende jobb gir rom for faglig utvikling 8 1 11 81 100 % (N=80) 

Jeg er godt kvalifisert for nåværende jobb 1 4 10 86 100 % (N=81) 

Jeg er overkvalifisert for nåværende jobb 36 25 20 19 100 % (N=75) 

Bachelorgraden i juss og administrasjon var viktig 
for at jeg fikk nåværende jobb 

15 8 21 56 100 % (N=78) 

Jeg kunne også fått nåværende jobb med annen 
type fagutdannelse enn «juss og administrasjon» 

3 3 11 84 100 % (N=79) 

Jeg er fornøyd med lønnen i nåværende jobb 17 18 20 46 100 % (N=79) 
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2.5.2 Undersøkelse blant potensielle arbeidsgivere 

Det ble høsten 2019 foretatt en undersøkelse blant potensielle arbeidsgivere, i hovedsak i 
distriktet. Undersøkelsen ble sendt ut til 20 arbeidsgivere. Dessverre ble den bare besvart sju 
arbeidsgivere. Med unntak av to svar, svarte respondentene et ubetinget ja på at bacheloren 
representerer kompetanse som deres virksomhet kan anvende. Den ene, som representerte 
en kommune uttrykte bekymring for at bacheloren favner for bredt og at den bare er 
brukbar som grunnmur i noe annet. Den andre svarte generelt at arbeidsoppgavene var for 
spesialiserte til at Bachelor i juss og administrasjon burde ta hensyn til deres behov. 

 

2.6 Grunnlag for videre utdanning 
Bachelor i juss og administrasjon gir grunnlag for opptak på flere ulike masterprogram ved en rekke 

utdanningsinstitusjoner. Programmet er spesielt tilpasset opptak på Master i samfunnsendring, 

organisasjon og ledelse (SOL) ved Høgskolen i Molde. Det har inntil 2020 gitt grunnlag for opptak på 

mastere i statsvitenskap. 

 

I kandidatundersøkelsen 2012-2017 viser at et flertall av studenter tar utdanning etter Bachelor i juss 

og administrasjon. 

 

Tabell 9 Utdannelse etter Bachelor i juss og administrasjon (BJA).  Kilde: Kandidatundersøkelse 2012-
2017 (Øivind Opdal) 

Ingen utdannelse etter BJA 41 

Lavere en årsstudium – Aktiv 3 

Lavere en årsstudium – Fullført 4 

Årsstudium – Aktiv 0 

Årsstudium – Fullført 8 

Bachelor – Aktiv 2 

Bachelor – Fullført 5 

Master – Aktiv 19 

Master – Fullført 17 

PhD – Aktiv 1 

Total 100 % 
(N=97) 

 

I et åpent spørsmål (fritekst) kunne respondentene angi hvilken type utdannelse de hadde tatt etter 
Bachelor i juss og administrasjon. En gjennomgang av besvarelsene til de aktuelle kandidatene, viser 
at nær 50 % har valgt å gå videre innen fagområdet organisasjon, ledelse og HR. Bl.a. har 17 av 57 
kandidater (30 %) tatt eller holder på med master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved 
HiMolde. Andre kandidater har studert juss, økonomi, pedagogikk, statsvitenskap og helse- og sosialt 
arbeid. Denne variasjonen viser at Bachelor i juss og administrasjon gir grunnlag for varierte studier på 
et senere tidspunkt. 
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3.7  Internasjonalisering 
Det legges i programmet vekt på at studenter skal utvikle forståelsen for sammenhengen mellom det 

lokale, nasjonale og globale. Programmet har to emner som er direkte internasjonalt rettet – 

Internasjonal rett og Globalisering. Men temaer med betydninger utover det nasjonale tas opp i flere 

emner.  

I studieprogrammet er det lagt til rette for at studentene kan reise på utveksling i tredje semester. I 

dette semesteret er det bare ett obligatorisk emne. Høgskolen har avtaler med mange 

utdanningsinstitusjoner i ulike land som har utdanning innen lignende områder som bacheloren og 

som burde være svart attraktiv for studentene. Mulighetene til å ha utveksling promoteres for 

studentene jevnlig. Men det er svært få som benytter seg av muligheten. 

 

3.8 Forskning i utdanningen 
De fleste av de faglige ansatte er aktive forskere innenfor det feltet de utviser i, og 

presentasjon/diskusjon av forskning inngår som en naturlig del av mange emner. Det legges også opp 

til at studentene selv skal kunne foreta egne forskningsbaserte studier, bl.a. gjennom metodekurs, 

kurs i evaluering og gjennom at studentene skriver bacheloroppgave. 

 

3. Vurdering av søkergrunnlaget og programmets bærekraft 

3.1 Generelt 
Programmet har en unik fagprofil, og det finnes ikke tilsvarende program i Norge. Det må likevel 

antas at programmet pga. sin fagsammensetning konkurrerer om søkere med bl.a.  

bachelorprogrammer i statsvitenskap, i organisasjonsfag, i juss og ulike blandingsbachelorer, f.eks. 

bachelor i juss og økonomi. En relativt bredt sammensatt bachelor, som Bachelor i juss og 

administrasjon, kan ha et konkurransefortrinn ved at den åpner for mer varierte arbeids- og 

videreutdanningsmuligheter. På den annen side er utdanningsløpet mindre kjent og potensielle 

søkere kan ha større problemer med å se relevansen enn med mer spesialiserte 

bachelorprogrammer. I forhold til bachelorer som også inkluderer økonomi, må det antas at Bachelor 

i juss og administrasjon har et visst konkurransefortrinn blant studenter som i liten grad ønsker å 

jobbe med matematisk baserte fag. 

 

3.2 Rekruttering 
Det har de senere årene vært noe færre som har startet på utdanningen. Dette til tross for at det er 

flere søkere.  I 2019 var det spesielt mange som svarte ja, men likevel ikke møtte. Hvorfor tendensen 

er slik, er vanskelig å si. En mulig grunn er at arbeidsmarkedet har vært godt, og noen har valgt 

arbeid fremfor studier.  Det bør imidlertid vurderes tiltak for å øke rekrutteringen.  

 

 

Tabell 10 Antall søkere, antall som har blitt tilbudt plass, antall ja-svar og antall møtt. Kilde: Tableu 
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Som figur 4 viser har det samlede antallet studenter på programmet hold seg relativt stabilt siden 

2015 og rundt måltallet på 30 studenter pr kull. Det er relativt stor overvekt av kvinnelig studenter på 

programmet, noe som er representativt for den generelle tendensen innen juss- og 

samfunnsfagstudier. Det er ikke gjort særskilte tiltak for å rette opp kjønnsbalansen.  

 

 

Figur 4 Samlet antall studenter på programmet. Kilde: Tableu 

 

Inntakskvaliteten på studentene har som tabell 11 viser holdt seg relativt stabilt i perioden 2014-

2019. Den ligger jevnt over litt, men ikke mye under Høgskolen for øvrig, se tabell 12. Det er 

imidlertid en utfordring at det er noen svake studenter som starter på programmet. 

 

Tabell 11 Median snittkarakter fra videregående skole, studenter ved Bachelor i juss og 

administrasjon. Kilde: Tableu 
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Tabell 12 Median snittkarakter frå videregående, studenter på Høgskolen i Molde, kilde: Tableu 

 

 

 

3.3 Studiepoengsproduksjon og gjennomføringsgrad 
Studiepoengproduksjonen for 2018 må anses som god, med 56,23 studiepoeng pr student i året, noe 

som ligger godt over gjennomsnittet på Høgskolen i Molde.  

 

Tabell 13 Studiepoengsproduksjon 2015 - 2018, Høgskolen i Molde. Kilde: Tableu 

 

 

Som tabell 14 viser, gjennomførte 47,9 % av studentene som startet i 2016 og dermed skulle være 

ferdig våren 2019, på normert tid. Det er omtrent på landsgjennomsnittet for bachelorprogrammer, 

hvor i gjennomsnitt 49,3 prosent gjennomfører på normert tid1. Men det er bekymringsfullt at 

gjennomføringsgraden har gått ned de siste årene. Tall fra tidligere år viser at enkelte gjennomfører 

på over normert tid. Men i hovedsak indikerer tallene at studenten slutter på studiet før det er 

gjennomført. Tilbakemelding fra enkelte studenter, kan tyde på at noe av frafallet kan skyldes at 

fagkombinasjonen på studiet er annerledes enn studentene har sett for seg. Forventningene har 

gjerne gått på at studiet skulle hatt en mer praktisk orientering. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SSB, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, tabell 2 3-årige bachelorutdanninger 
(https://www.ssb.no/hugjen) 
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Tabell 14 Ferdigstillelse av bachelor, studiestart 2013 - 2016. Kilde: Tableu 

 

 

3.4 Hvor kommer studentene opprinnelig fra? 
Som figur 5 viser, rekrutterer studiet i hovedsak studenter lokalt. Studiet rekrutterer omlag 

halvparten av studentene fra Møre- og Romsdal.  

 

 

Figur 5 Hjemfylke startende 2014-2019, Tableu 

 

4. Nylig gjennomførte tiltak 
Obligatorisk oppmøte 

Det er innført obligatorisk oppmøte på emnene Innføring i juridisk metode og Innføring i 

forvaltningsrett på første året. Det obligatoriske oppmøte gjelder på oppgaveseminarer. Seminarene 

innebærer arbeid med oppgaver i grupper og muntlig fremføring. Dette har fungert godt og de fleste 

studentene viser engasjement.  

 

Tilrettelegging av klassens time 
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De tillitsvalgte kan be studieleder om å tilrettelegge for å arrangere «klassens time» for kullene med 

enkel servering. Hensikten er at dette kan virke positivt på samholdet og en kan diskutere forhold i 

programmet. Noen av de tillitsvalgte har benyttet seg av tilbudet og det har fungert greit.   

 

Introduksjonsseminar for nye studenter.  

Det ble høsten 2019 gjennomført et introduksjonsseminar for nye studenter for første gang. Dette 

kommer i tillegg til det generelle introduksjonsopplegget for hele høgskolen. Seminaret gikk fra 0915-

1500, med sosial sammenkomst i regi av linjeforeningen Comitium etterpå. Formålet med seminaret 

var at studentene skulle bli kjent med hverandre og med studiet. Det var en presentasjon om hva 

man kan bli etter studiet, en Kahoot med faglige spørsmål, kort informasjon av mulighet til 

utenlandsopphold og praktisk oppgaveløsning. I overkant av halvparten av studentene møtte og de 

fleste var med hele tiden. Seminaret må anses som vellykket og det legges opp til at 

introduksjonsseminaret gjentas til høsten. 

 

Hva kan du bli - dag.  

Det ble høsten 2019 avholdt en «Hva kan du bli-dag» i samarbeid med linjeforeningen Comitium. Det 

ble invitert tidligere studenter som fortalte om sin jobb og hvilken nytte de har hatt av studiet. 

Formålet er å gjøre studentene bedre kjent med arbeidsmulighetene. Vi har tidligere hatt et slikt 

arrangement på våren, da på kvelden. Det var meningen også i år å ha et arrangement på våren, men 

pga. koronastengningen ble dessverre ikke det noe av i 2020. 

 

Fagseminar.  

Det ble høsten 2019 avholdt et fagseminar som et samarbeid mellom linjeforeningen Comitium og 

fagmiljøet. Det tas sikte på å fortsette med et slikt årlig seminar.  Formålet er å kombinere det faglige 

med aktuelle saker for å vise relevansen av studiet. I 2019 gikk seminaret på kveldstid. Seminaret må 

betegnes som vellykket, men deltakelsen var noe lavere enn ønskelig.  Det vurderes om et seminar 

på dagtid vil medføre høyere deltakelse.  

 

Innføring av nytt valgfritt emne – utplassering i praksis 

Det er fra studieåret 2019-20 innført et nytt valgfritt emne, SAF 115 Utplassering i praksis (7,5 stp.) 

hvor studenter blir utplassert på arbeidssted. Det ble gjennomført våren 2020. Første gangen emnet 

ble gjennomført har vi valgt å ha svært begrenset med plasser - fire studenter. Det ble utplassert slik 

at to og to var utplassert samtidig i fem uker hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Emnet ble 

avsluttet med at studentene utarbeidet rapport om praksisinnholdet. Valgfaget må i hovedsak anses 

som meget vellykket. Pga. koronastengningen fikk den siste gruppen bare i underkant av to ukers 

utplassering. 

 

Oppdeling av emner 

Fra og med studieåret 2020-21 blir det gjort endringer i to emner. Emnet SAF210 Organisasjonsteori 

og offentlig politikk (15 stp.) er delt slik at studentene tar det generelle emnet ADM100 Organisasjon 
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1 og det nye emnet SAF220 Offentlig politikk, som inneholder deler av pensumet på det tidligere 

emnet. Grepet er gjort av ressurshensyn og anses tilfredsstillende, men ikke optimalt. 

Videre blir emnet ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring (15 stp.) delt opp slik at studentene tar 

ADM205 Organisasjon 2 og det nye emnet ADM515 Kunnskap og organisasjonslæring, som vil være 

en forenklet utgave av ADM505. Denne oppdelingen er gjort da den som utviklet emnet ADM515 har 

gått av pga. alder og det har vist seg utfordrende å overta emnet, selv om undervisningen etter 

nevnte avgang har vært meget god. Nåværende løsning vurderes som midlertidig da det planlegges å 

utvikle nye organisasjonskurs. 

 

5.  Samlet vurdering/forslag til endringer 
En del studenter ønsker, og har forventninger, om en mer praktisk rettet utdanning. Det er imidlertid 

mye som taler for at den profilen Bachelor i juss og administrasjon har, er mer bærekraftig enn en 

mer praktisk rettet saksbehandlerutdanning. Bacheloren gir grunnleggende innføring i organisasjon, 

juss og politikk, mao. en bred samfunnsforståelse, som gir grunnlag for å gå rett ut i arbeidslivet, 

særlig som saksbehandlere innen det offentlige. Den gir også et godt grunnlag for mange ulike 

utdanninger på masternivå, særskilt Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved 

Høgskolen i Molde.  

Det er imidlertid kommet gode forslag på emner som kan tas inn bacheloren, f.eks. et emne i 

HR/personalledelse. Et slikt emne vil passe godt inn bachelorens profil.  Det bør også vurderes å åpne 

for et valgfritt emne i et høstsemester, slik at det er mulig bl.a. å velge innføringsemner innen 

økonomi. Vi er inne i et visst generasjonsskifte, med en del nyansatte. Deres kompetanse bør sette 

preg på bacheloren fremover. 

Det er også forbedringspotensiale når det gjelder synliggjøring av studieprogrammets profil. Dette 

gjelder både for potensielle studenter og aktuelle arbeidsgivere. Det bør vurderes nye former for 

markedsføring og beskrivelser av studiet. En bevisstgjøring rundt studiets profil, kan også gjøres 

bedre for studentene på programmet. Her må sammenhengen mellom de ulike emnene komme 

tydelig fram, noe som krever tett og kontinuerlig samarbeid mellom faglærerne. Det vurderes bl.a. 

endring av plasseringen av enkelte emner i studieløpet og om fag kan slås sammen, slik at en bl.a. 

bedre ser sammenheng mellom juss og organisasjonsteori/statsvitenskapelige emner. 
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Rapportens anbefalinger/tiltak  
 

Ph.d. studiet i helse- og sosialfag: profesjonsutøving - vilkår og utvikling framstår som faglig 

interessant og godt. Også fagmiljøene ved de to institusjonene som tilby studiet framstår 

som faglig sterke, og de har maktet å lage felles arenaer for stipendiater, forskere og 

veiledere.  

 
De faglig ansvarlige for ph.d. studiet kan/bør diskutere:  

 

1. Den faktiske profilen til ph.d. studiet og i hvilken grad studiet sikrer at alle 

kandidatene er i kunnskapsfronten innen strukturelle vilkår for profesjonsutøving i 

helse- og sosialfag 

a. Det handler om forholdet mellom ph.d. studiets spissede tematiske profil og 

en rekruttering som (muligens) fordrer en bredere profil.  

2. I hvilken grad opplegget for metodeundervisning i for liten grad legger til rette for 

metodisk fordypning.  

3. Tiltak som kan redusere utfordringene som «generasjonsskiftet i lærerstaben».  
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Generelt  
Ph.d. studiet i helse- og sosialfag: profesjonsutøving – vilkår og utvikling er et tilbud for 

kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant 

fagbakgrunn. De som har annen fagbakgrunn kan være aktuelle om forskningsoppgaven har 

helse- og/eller sosialfaglig relevans.  
 

Både selve studiet og fagmiljøet som tilbyr studiet framstår som faglig sterke. Tematisk tar 

ph.d. studiet opp særs viktige problemstillinger knyttet til vilkårene for profesjonsutøving i 

helse og sosialsektoren. Samtidig er det selvsagt sider ved studiet som kan diskuteres, og i 

evalueringen har jeg primært lagt vekt på noen forhold som trolig kan klargjøres og 

forbedres.  Evalueringen er et eksternt blikk, basert på tilsendt skriftlig dokumentasjon, som 

forhåpentligvis kan være et bidrag i arbeidet med å videreutvikle programmet.  

 

Flere av kommentarene som følger i evalueringen tangerer studiets tema. Når det er et 

studium i helse- og sosialfag kan det begrunnes med at stipendiatene i utgangspunktet har 

en slik utdanningsbakgrunn og/eller at helse- og sosialfag utgjør det sentrale faglige 

elementet i ph.d.-studiet. I det første tilfellet tilbys et studium for dem med 

profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag der de kan fordype seg i vilkår for 

profesjonsutøving. Stipendiater som har «annen relevant fagbakgrunn» vil være mer prisgitt 

de sentrale faglige elementene i selve ph.d.-studiet.   

 

Kravet til dem med «annen relevant fagbakgrunn» er at avhandlingsarbeidet skal ha helse- 

og/eller sosialfaglig relevans. Et spørsmål er da i hvilken grad det sikrer at de ved disputasen 

er i kunnskapsfronten innen emnet strukturelle vilkår for profesjonsutøving i helse- og 

sosialfag?  

 

Titlene til stipendiatenes avhandlingsprosjekter kan gi inntrykk av at doktorgradsutvalget 

tolker den tematiske profilen til ph.d.-studiet relativt vidt. Nå er selvsagt tittelen på 

avhandlingsprosjektet en usikker kilde, men med den reservasjonen kan det være verdt å 

reflektere over forholdet mellom programmets mer substansielle innhold og avhandlingene 

til stipendiatene. Forholdet gjenspeiler identiteten og profilen til studiet, hva som forventes 

av stipendiatene og hva som er den felles tematiske avgrensingen til dette ph.d. studiet.  

 

Samfunns- og arbeidslivsrelevans 
Ph.d. studiet skal kvalifisere for forskning, undervisning og utviklingsarbeid innen helse- og 

sosialtjenestene. Det skal styrke og utvikle kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid og om 

rammevilkårene til helse- og sosialtjenestene. Profilen til programmet blir omtalt som 

særegen ved den tverrprofesjonelle innretningen og vekten på både helse- og 

sosialsektoren. Det blir også lagt vekt på at programmet skal sikre høy kompetanse i 

regionen, både innen høyere utdanning, helseforetakene og i kommunene.  

 

Programmet er uten tvil rettet mot store og viktige oppgaver i samfunnet, der det i årene 

som kommer vil være store kompetansebehov. At det finnes et ph.d. studium i regionen kan 
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utvilsomt bidra til rekrutteringen til utdanningsinstitusjonene i regionen, noe som er svært 

viktig.  

 

Litt mindre innlysende er henvisningen til «helse- og sosialsektoren», som selvsagt har 

referanse til det mer utdanningsinterne benevnelsen «helse- og sosialfag». I hvilken grad 

refererer «helse – og sosialsektoren» på en treffende måte til organiseringen av 

forvaltningen i dag? For 30 år siden ville neppe noen ha reist denne problemstillingen, men i 

dag kan det være grunn til å tenke gjennom dette. Det trenger ikke i seg selv å være noe 

problem, det kommer mer an på hvordan og i hvilken grad det reflekteres og tematiseres i 

programmet.  

 

Læringsmiljø 
Ansvaret for ph.d.-studiet er delt mellom to institusjoner. Det kan i utgangspunktet framstå 

som en krevende løsning. Ut fra tilsendt dokumentasjon ser dette ut til å fungere godt. 

Institusjonene har organisert tiltak som skal kompensere for utfordringene, der særlig 

«metodeforum» framstår som et velfungerende og godt tiltak. Det er også interessant og 

viktig at forskerne på tvers av institusjonene utvikler felles forskningsprosjekter og publiserer 

sammen. Det ser derfor ut som programmet har utviklet institusjonelle løsninger som sikrer 

både gode arbeidsforhold ved den enkelte institusjon og fellesarenaer mellom 

institusjonene. Stipendiatene gir uttrykk for stor tilfredshet med læringsmiljøet. 

 

Det er noe knappere med informasjon om hvordan de som administrere og gir ph.d.-studiet 

innhold vurderer løsningene, ut over at det er ressurs- og arbeidskrevende. Det kan derfor 

være nyttig å diskutere hvor sårbar modellen er når de som etablerte programmet ikke 

lenger utgjør «kjernetroppen». Hva som kan gjøres for at modellen skal sikre gode 

læringsressurser og læringsmiljø også når «initiativtakerne» ikke lenger er sentrale.  

 

Stipendiatenes gjennomføring 
Siden 2015 er det tatt opp 29 stipendiater til programmet. Det kan se ut som det er mest 

vanlig med fireårige stipendiatperioder, som altså inkluderer pliktarbeid. Det er for tidlig til å 

si noe utfyllende om stipendiatens gjennomføring. Derfor bare noen korte refleksjoner.  

 

I dokumentene blir det understreket at volums-målet ble oppnådd før tiden. Det er fint. 

Samtidig kan det være viktig å understreke at de store utfordringene for et ph.d.-studium er 

å sørge for at tilstrekkelig mange av dem som er tatt opp disputerer etter normert tid og at 

disputasen viser at avhandlingen holder tilfredsstillende kvalitet.  

 

Den mest interessante og relevante informasjonen nå er hvor mange av dem som ble tatt 

opp i 2015 (og 2016) som har levert/disputert sommeren 2020. Det blir opplyst at tre 

stipendiater har disputert. I tillegg er en avhandling levert til bedømmelse. Så langt jeg kan 

se framgår det ikke når disse ble tatt opp på programmet. Ut fra tilsendt informasjon er det 

åtte stipendiater, som ble tatt opp i 2015, som ikke har disputert. Det er ingen grunn til å 
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dramatisere dette. Mange stipendiater bruker lengre tid enn normert, og ofte er det forhold 

utenfor læringsmiljøet som bidrar til dette.  

 

Erfaring fra andre ph.d.-program kan tyde på at «pliktarbeid» kan være en tvetydig sak. Det 

kan sikre stipendiaten viktig erfaring og økt total tidsramme. Samtidig kan det også ta mer 

tid enn planlagt og bidra til å trekke oppmerksomheten bort fra avhandlingsarbeidet. Særlig 

når pliktarbeid skjer i form av undervisning, innen institusjonelle rammer der undervisning 

står sentralt, kan arbeidet med avhandlingen bli skadelidende. På den ene siden kan 

stipendiatene framstå som en mulig undervisningsressurs når fast tilsette blir syke, eller det 

av andre grunner trengs undervisningspersonell. På den annen side kan stipendiatene tidvis 

være fristet til «å ta på seg» ekstra undervisning enten fordi de erfarer at det forventes eller 

fordi arbeidet med avhandlingen befinner seg i en «motbakke».  

 

Det er derfor viktig å systematisere stipendiatens erfaringer, og ha jevnlig ha diskusjoner om 

faktorer i læringsmiljøet som kan virke positivt/negativt på gjennomføringen. Særlig viktig er 

det ved starten av stipendiatperiodene å diskutere om det bør være pliktarbeid, hva det i 

tilfellet kan være og hva utfordringene med pliktarbeid kan være.  

 

Læringsutbyttebeskrivelser  
Beskrivelsene av forventet læringsutbyttet sier noe om hva slags kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse det aktuelle doktorgradsstudiet skal sikre. Så langt jeg kan bedømme 

er disse i sin form formulert slik det forventes. Det som er mer interessant i denne 

sammenheng er hva de substansielt uttrykker.    

 

Læringsutbyttebeskrivelsen formulerer klart det tematiske tyngdepunktet i studiet. 

Kandidater som har gjennomført ph.d.-studiet skal være i kunnskapsfronten innen 

emneområdet; strukturelle vilkår for profesjonsutøving i helse- og sosialfag.  

Opplæringsdelen bidrar utvilsomt til det, men den utgjør bare 30 stp av i alt 180 stp. Derfor 

blir også innholdet i forskningsdelen viktig.   

 

Under pkt. 1 reiste jeg noen spørsmål knyttet til stipendiater som ikke har 

profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag som bakgrunn. I hvilken grad vil en stipendiat 

som skriver en avhandling om for eksempel ledelse eller samfunnsplanlegging kunne være i 

kunnskapsfronten innen emneområdet «strukturelle vilkår for profesjonsutøving i helse- og 

sosialfag»?  

 

Faglig innhold 
Som de fleste phd-studier består programmet av en opplæringsdel (30 stp) og en 

avhandlings-/forskningsdel (150 stp). Opplæringsdelen består av fire obligatoriske emner på 

til sammen 20 studiepoeng, og en valgfri del på 10 studiepoeng. Bare ett av de obligatoriske 

emnene (5 stp) er direkte relatert til studiets substansielle kjerne, mens to er metode-emner 

og ett vitenskapsteori og etikk.   
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Stipendiatene gir i hovedsak uttrykk for tilfredshet med det faglige innholdet i 

opplæringsdelen. Det er selvsagt fint, men tilfredshet er ikke nødvendigvis en pålitelig 

indikator på faglig kvalitet. Jeg har to kommentarer til det faglige innholdet i 

opplæringsdelen, som handler om strukturen i den obligatoriske opplæringsdelen og 

emnene i metode.  

 

Den første refleksjonen gjelder den obligatoriske opplæringsdelen. Av 20 stp utgjør 15 stp 

metode, vitenskapsteori og etikk. Bare 5 stp er satt av til et mer substansielt emne. I tillegg 

er 10 stp valgfrie. Hvordan dette fungerer i praksis er selvfølgelig umulig å si fra min posisjon, 

men «sett utenfra» kan i noen grad signalisere at studiets faglig substansielle felles 

elementer tones ned, mens det mer generelle gis tilsvarende større plass. Om gruppen 

stipendiater er svært sammensatt, med stor bredde i forskningsinteressene, kan dette klart 

være hensiktsmessig. Det som substansielt binder dem sammen, er først og fremst emnet; 

«Strukturelle vilkår for profesjonsutøving». Det framstår som et faglig sterkt og godt emne, 

men i hvilken grad er det tilstrekkelig til å sikre det dem med «annen relevant fagbakgrunn» 

kompetanse i «helse- og sosialfag»?    

 

 

Den andre refleksjonen gjelder mer spesifikt metodedelen. Studiet har obligatoriske emner i 

både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Det bidrar til å vektlegge metodisk skolering 

i bredden. Metodisk skolering er særdeles viktig i forskeropplæringen, og er derfor et svært 

prisverdig hensyn. Samtidig stilles det i et ph.d.-studium strenge metodiske krav 

avhandlingen, noe som kan dra i retning metodisk fordypning.  

 

Når begge emnene i metode skal omfatte alle stipendiatene kan det være vanskelig å 

bestemme nivået på det faglige innholdet, og de faglige kravene kan på samme tid bli både 

for høye og for lave. Sett i lys av avhandlingsarbeidet kan det være fare for at det faglige 

innholdet metodeemnene «ramler mellom to stoler».  

 

Om en sterkere vil vektlegge metodisk fordypning og det fortsatt skal være krav om to 

metodeemner, kunne et mulig alternativ være at det ene emnet mer spesifikt relateres til 

avhandlingsarbeidet. Vekten på metodisk skolering vil fortsatt være tydelig, men fordypning 

og spesifikk metodekompetanse vektlegges sterkere. I praksis vil det mest trolig innebære at 

stipendiaten må finne det kurset ved en annen utdanningsinstitusjon.  

 

Fagmiljøets kompetanse 
Fagmiljøene som har ansvar for ph.d.-studiet i Molde og Volda framstår som faglig sterke og 

med gode forutsetninger for å drifte et doktorgradsprogram. Det er også grunn til å legge 

vekt på at miljøene framstår som integrerte gjennom felles forskningsprosjekt og 

sampublisering. Den største utfordringen for årene som kommer er nok, som fagmiljøet selv 

har påpekt, «generasjonsskiftet i lærerstaben». Viktige tiltak må være at begge miljøene 

fortsatt klarer å forankre ph.d.-studiet blant fast tilsatte ved høgskolene og at de nye som 

arbeider med studiet får anledning til å prege innholdet.     



Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda,                     

Dekan Heidi Haaraldsen og dekan Randi Bergem 
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Terese Bondas, Fagfellevurdering av PhD-studium i helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 
 

INTRODUKSJON 

 

Foreliggende rapport er basert på invitert oppdrag av Høgskolen i Molde, dekan Heidi 

Haaraldsen og Høgskulen i Volda, dekan Randi Bergem. Oppdragets mandat er å bidra med 

ekstern fagfellevurdering i forbindelse med periodisk evaluering av studieprogram ‘PhD – 

studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. I introduksjon 

presenteres periodisk kvalitetsevaluering, oppdrag, dokument, ståsted og metode. 

Periodisk kvalitetsevaluering 

Evaluering av studieprogram er sentrale i kvalitetssikring og kontinuerlig forbedring og 

utvikling av utdanningstilbud. Periodisk evaluering, som inkluderer ekstern sakkyndig 

gjennomføres hvert sjette år. Den periodiske evalueringen ses som et komplement til det 

årlige kvalitetsarbeidet og skal bidra med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form 

og innhold. Evalueringsrapporten skal inneholde drøftinger av ulike kvalitetsområder for 

studieprogrammet. Studiets relevans vurderes for samfunn generelt og for arbeidsmarked. 

Evalueringen skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at 

emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer så 

at studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte.  

Universitets- og høyskoleloven (endret LOV-2019-12-13-82), Kunnskapsdepartementets 

forskrift om kvalitet i høyere utdanning endret FOR -2018-01-03-6) og NOKUTs 

studietilsynsforskrift (FOR-2020-03-19-353) er utgangspunkter for norsk høyere utdanning. 

NOKUT baserer kvalifikasjonsrammeverk og veiledning med utgangspunkt i europeiske 

standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning - ENQA report on 

Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area. 

NOKUT driver tilsyn med akkrediterte studier på grunnlag av Universitets- og høgskoleloven, 

krav i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

Studietilsynsforskriften.  

Policy og prosedyrer for kvalitetssikring skal vare transparente gjennom offentlig publisering, 

utvikling av kontinuerlig kvalitetskultur med formelle strategier og strukturer. Kandidatene 

skal inviteres til å ta en aktiv rolle i sine læringsprosesser og dette skal avspeiles i all 

evaluering. Internasjonalisering er en integrert del av hvert kvalitetsområde. Å tilby utdanning 

på et høyt nivå vil blant annet si å ha et bevisst forhold til hvordan ulike aspekter ved 

internasjonalisering kan være kvalitetshevende for studienært kvalitetsarbeid. Høgskolene 

skal skape en velfungerende fagmiljø der ansatte og studenter sammen vedlikeholder og 

videreutvikler en relevant kunnskapsbase. Evalueringen skal være et redskap for høgskolenes 

fagmiljø i arbeid med å utvikle programmet og rapporten konkluderer med sammenfatning og 

rekommandasjoner til tiltak. Den periodiske evalueringen gjennomføres i tre trinn; 

avdelingens forarbeid, ekstern sakkyndiges evaluering og avdelingens oppfølging av 

evalueringsrapporten. Denne rapport er begrenset til den eksterne sakkyndiges 

helsevitenskapelige perspektiv.  
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Terese Bondas, Fagfellevurdering av PhD-studium i helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 
 

Ekstern sakkyndig har følgende oppdrag i vurdering basert på tilsendte dokument: 

1) Studieprogrammets samfunns- og arbeidslivsrelevans  

2) Om programmet legger til rette for et godt læringsmiljø 

3) Om programmet har god gjennomføringsgrad 

4) Om programmets læringsutbyttebeskrivelser er faglig oppdatert og relevant 

5) Om studieprogrammets faglig innhold, arbeids- og undervisningsformer og 

vurderingsordninger er slik at studentene kan oppnå et læringsutbyttet 

6) Rapporten skal foreslå hvordan kvaliteten i studieprogrammet kan videreutvikles. Det 

skal redegjøres for gode og svake sider ved programmet og foreslås tiltak.  

Dokument som er brukt i vurdering 

*Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig 

høgskole i logistikk. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Molde 25.4.2013 med hjemmel i lov 

1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler § 3, endret 20.4.2016 og Utfyllende 

retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag.  

*Studiekvalitetsrapporten – årsrapport med studieprogrammets egen vurdering: PhD-studium 

i helse- og sosialfag-  Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, datert 08.11.2019 av Professor 

Stål Bjørkly, leder av Doktorgradsutvalget for programmet.  

*Mandat for ekstern sakkyndiges vurdering  

*Intern akkrediteringsrapport  

*Oversikt over fagmiljø 

*Intern evalueringsrapport 2015-2019 

*I tillegg til disse tilsendte dokument har jeg bedt om kandidatenes prosjektinformasjon. Jeg 

har også gjort en granskning av veilederes aktive forskning basert på informasjon om 

publisering og prosjekt og websidene for Phd utdanningen ved HVO og HIM.  

Ståsted og metode for vurdering 

Det vitenskapelige ståstedet for evaluering er en finlandssvensk forskerutdanning i 

helsevitenskaper ved Åbo Akademi (PhD, år 2000), licensiat- og masterutdanning med 

emnene ‘vårdvetenskap’, helseadministrasjon og pedagogikk.  Jeg har omfattende akademisk 

erfaring og publisering fra 1990, har blitt utnevnt til professorstillinger i Finland, Sverige og 

Norge og invitert foreleser i helsevitenskaper og metode ved universitet i et stort antall 

europeiske land. Sammenlagt har jeg 30 år i akademia, av disse 13 år som professor og 1 1/2 

år som forskningsdekan, og ledet og vært medlem i doktorgrads-, forsknings- og 

publiseringsutvalg, internasjonale forskningsnettverk, forskergrupper og to forskerskoler. Jeg 

veileder nå 2 Ph.d kandidater og har veiledet 15 Ph.d. kandidater til disputas og mer enn 30 
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masterstudenter i ulike disipliner. Jeg har stor erfaring av opponentskap og 

granskningsoppdrag. Jeg er mentor for flere førsteamanuenser og universitetslektorer. Min 

profesjonelle utdanning er sykepleier og jeg har en spesialisering i helsesykepleie og 

sykepleieledelse med en klinisk tjenstgjøring i kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten i 

mer enn 10 år.  

Både kvantitative og kvalitative analyser har blitt brukt i evalueringen. Jeg har medvetent 

prøvd å ha et refleksivt perspektiv av nøytralitet, åpenhet med en kritisk konstruktiv blikk i 

vurdering med respekt for høgskolenes autonomi, kandidatenes interessen, samfunn og 

arbeidsliv. Evaluering er basert på lang internasjonal og mangesidig akademisk erfaring og 

tilsendte dokument innom høgskolenes egen kvalitetssikring. Evalueringen er gjennomført i 

en tid av pandemi med hinder for besøk og personlige møter. Arbeid er preget av streben til 

forståelse i en hermeneutisk sirkel av lesing og analyse av dokument, vurdering og 

rapportskriving. De tiltak, som skisseres er rekommandasjoner basert på forskrifter, 

evaluering og kriterier. 

Kapitlene følger oppdraget i nevnt ordning og begynner med programmets samfunns- og 

arbeidslivsrelevans, deretter studiemiljø, læringsutbytte, arbeids- og vurderingsformer. Til 

slutt konkluderer jeg med sammendrag av sterke og svakes sider og rekommandasjoner for 

utvikling. 

 

SAMFUNNS- OG ARBEIDSLIVSRELEVANS  

 

Studiets benevning er ‘Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling’. 

Den engelske benevning er ‘PhD in Health and Social Sciences, Professional Practice – 

Terms and Development’. Oversettelsen antyder at det norske navnet kunde vara helse- og 

sosialvitenskap men da norsk ikke er mitt morsmål så må synspunktet ses fra et utefra 

perspektiv. Samtidig skal påpekes at benevning skal vise til vitenskapelige ståsted for å 

vurdere ny disiplinær kunnskap for samfunn og arbeidsliv. Benevning skal motsvare 

programmets innhold, som i sin tur skal vare forenlig med den kunnskap som kan forventes 

av programmets kandidater.  

PhD utdanningen har vært i gang fra høsten 2015 som en uvanlig felles grad for Høgskolen i 

Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk (HIM) og Høgskulen i Volda (HVO). Et spørsmål 

oppstår om ‘Vitenskapelig høgskole i logistikk’ er den benevning som skall stå for HIM med 

tanke på profilutviklingen av helse- og sosialvitenskap gjennom dette PhD program. Felles 

graden kan vare en god løsning for mindre forskermiljøer, som i dette fall. Studieprogrammet 

ble akkreditert av NOKUT 19. juni 2014, og godkjent av KUD 18. august samme år. De 

første kandidatene ble tatt opp i programmet høsten 2015. Det er dermed en ny utdanning så 

sett.  Utdanningen har hatt en utfordrende situasjon gjennom kraven på samarbeid i felles grad 

mellom to mindre selvstendige høyskoler i en turbulent tid av norske fusjoner av høgskoler 

med universitet. I programmet er det over 20 kandidater i programmet, tre har forsvart sin 
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avhandling og en kandidat har levert avhandlingen til bedømmelse. Flere kandidater bør vare i 

avslutningen av sitt doktorgradsløp med første opptak 2015 og et 10-tall forventede disputaser 

vil bli viktige for veien videre.  

Faglig profil karakteriseres av bredd med opptak av prosjekter som har ett spekter av 

forskningstema innom helse- og sosialfag.  Det område som er blitt valgt er et mer pragmatisk 

fokus i profesjonsutøving, dets vilkår og utvikling. Bredd i program er til fordel da det 

muliggjør att ulike deler kan inkluderes og profilen kan forbli intakt. Det kan forstås negativt 

gjennom at området er så inkluderende at stabilitet ikke kan utvikles. Programmet blir 

beroende av de prosjekt, som tilføres området. Det i sin tur krever en tydelig ledelse for 

programmet i en fagmiljø der man kan diskutere og ta beslutt om at ikke anta prosjekt utenfor 

programmet. Vitenskapsområde i tradisjonell mening ses ofte ved større universitet som 

gjennom forskningsstruktur og ressurser er mindre beroende av en tydelig avgrensning og 

enkelte forskere. Studieprogrammet kan vare attraktivt gjennom sitt fokus for de søkende som 

har et genuint interesse for profesjonsutøving samtidig som risikoen er at det er for få søkende 

og man dermed blir prisgiven studentenes interessen. Risikoen er at man tar opp prosjekt, som 

kan bli marginalt for programmet og problemer kan oppstå både fra kandidaten(e)s perspektiv 

men også for utdanning og mottagende samfunn og arbeidsliv. Dette kan skjønnes i noen av 

prosjektene, som ikke primært omhandler programmets fokus. Jeg spør derfor på hvilken 

måte utlysninger planlegges og evalueringer av søknader gjennomføres i relasjon til 

programmets fokus og mål. Det er viktig med kollegiale diskusjoner og tydelighet i valg av 

kandidater til programmet. 

Studiets mål er å utvikle forskningskompetanse og praksis for å nå kunnskap om hvordan 

helse- og sosialfaglige hjelperelasjoner kan bedres og utvikles. Argument som løftes frem er 

både insiderperspektiv og kobling til et samfunn med de oppfatninger og policyen, som for 

tiden hersker. Målbeskrivelsen sier i dokumentasjon fra programmet at det er i samspillet med 

brukere, klienter, pasienter og andre profesjoner at hjelp, behandling og tjenester skal 

realiseres slik at de oppfyller myndighetenes krav og brukernes forventninger og behov. Her 

mangler uttalte etiske spørsmål, som gjerne bør løftes i et profesjonsfokusert program med 

tanke på risiko for normative og autoritative oppfatninger hos enhver profesjon. Det blir 

viktig spesielt som kandidatene selve er bærere av profesjon med profesjonsbaserte ståsted fra 

virksomhet. Relasjoner blir påvirket av ulike rammevilkår, av hvordan utøverne fortolker og 

håndterer vilkårene og det kunnskapsgrunnlag og de handlingsstrategier de benytter seg av 

med mandat og regulering fra myndighetene. Etikk som tema kan ses uttalt i en av de 

valgbare forskerkursene i programmet og en av de to forskergruppene knyttet til utdanningen. 

Profesjonsetikk i en foranderlig organisasjons- og samfunnskultur i en globalisert verden kan 

løftes frem tydelig i målbeskrivning for programmet som samfunns- og arbeidslivsrelevant. 

Programmet ønsker dertil å styrke eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap om 

tverrprofesjonelt samarbeid og om tjenestenes rammevilkår, samtidig som det forholder seg til 

samfunnsmessige endringer relatert til befolkningen. Det har under de seneste månedene blitt 

tydelig hva en omstilling til en raskt foranderlig global verden med en alvorlig pandemi kan 

bety for menneskers liv og helse. Handlingskraftig og kunnskapsrik ledelse sammen med 

profesjonenes omstillingsevne og kunnskap innom helse- og sosialfag har vært sentrale for å 
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redde liv, fremme helse og forebygge sykdom. Ny kunnskap i et foranderlig samfunn trenges 

sårt basert på forskning i programmets fokus. Ph.d.-studiets hovedfokus beskrives som 

brukerorientert og relasjonell profesjonsutøvelse, i spenningsfeltet mellom forvaltning og 

faglig autonomi. Det jeg gjerne etterlyser er en problematisering av brukerbegrepet i et 

vitenskapelig språk, som bærere av etiske verdier. Hvor er pasienten og de nærstående, som vi 

fra forskning vet at alltid påvirkes ved en familiemedlems sykdom og helseforendringer? 

Hvor er klienten og familien eller det nettverk som finns eller bør skapes når det er behov av 

innsatser fra sosialt arbeid?  

En viktig motivasjonsfaktor for doktorgradsstudium i helse- og sosialfag syns vare regionale 

behov ved utdanningsinstitusjonene for å oppfylle de offentlige kravene om økt kompetanse 

og forskning. Relevans for arbeidsliv og samfunnsutvikling innom egen region fremheves og 

er viktig for regional utvikling som innbegreper hele Norge, ikke bare storbyer. Situasjonen er 

lik den i Sverige, der de mindre høgskolene har etterstrebet egen Phd utdanning mens i 

Finland har høgskolene vært begrenset til bachelor- og profesjonsbaserte masterutdanninger. 

Det er ulike syn på høgskolenes mandat i de nordiske land. Bakgrunnen for denne felles 

graden er at høgskolene i Møre og Romsdal, HIM og HVO hadde i flere år hatt samarbeid om 

utdanning og samarbeid i form av informasjonsutveksling inkludert spørsmål om utvikling, en 

god basis for utvikling av felles program. Første søknad om akkreditering ble sendt NOKUT 

2013 men søknaden ble avslått allerede i administrativ fase. Søknad ble utviklet basert på 

kommentarer og sendt til NOKUT senere samme år, som anbefalte at studiet ble akkreditert. 

Kvalitetssikring er ferskvare innom all utdanning og krever stendig dialog med kandidater og 

interessenter i samfunn og arbeidsliv, som tilsendte dokument viser til. 

En mindre miljø er sårbar og beroende av den toppkompetanse, som engasjeres og ønsker 

forbinde seg på lengre sikt i utviklingen av programmet. Regionalt samarbeid med offentlig 

sektor og næringsliv er sentrale for langsiktig holdbarhet og utvikling. Den kan gjennomføres 

gjennom felles arenaer for å formidle forskning og skape interesse og engasjement for 

programmet gjennom felles forskningsprosjekt som bygger broer mellom helse- og sosiale 

området. Felles graden støtter utvikling av to mindre høgskolers personal resurser i regionen 

og er viktig for akademisk arbeidsliv men også helse- og sosialsektorens ledelses- og 

utviklingsstillinger. Betydningen er ikke bare regional æven om vi vet at plassen for 

utdanning og dets rykte har betydning for å bli kvar eller flytte til regionen. Det er en felles 

grad i dobbel bemerkning da den dertil inkluderer både helse- og sosialfag. Utfordringene for 

det relativt nye programmet er synlige også i den omstendighet at programmets navn har vært 

gjenstand for diskusjon. Denne evaluering inviterer også til diskusjon basert på innhold og 

vurdering av veien videre for programmet.  

Søkerne skal ha fullført en relevant utdanning på bachelornivå og ha relevant mastergrad, 

hovedfag eller tilsvarende utdanning innom helse- og sosialfag. Opptak er fortløpende og det 

gir muligheter for eksternt finansierte søkere for å fleksibelt søke opptak. Kravene for å bli 

antatt er profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og eller annen relevant fagbakgrunn. 

Fagbakgrunn er ikke synlig hos alle kandidater, som er opptatt.  Krav er at mastergraden skal 

omfatte 120sp men også tilsvarende utdanning kan godkjennes. Både fagbakgrunn og 

variasjon i grad er usikkerhetsfaktorer, som krever kompetanse og vurdering av programleder 
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og Doktorgradsutvalg i hver enkelt fall. Det avgjørende ved disse søknader må dertil vare en 

tematikk innom programområdet.  Det rekommanderes tydelighet med tanke på søkende og 

deres muligheter til ansettelser innom helse- og sosialfag, der kraven ofte inkluderer 

spesifikke profesjonsutdanninger.  

Argument for det sammensatte programmet er at faggrupper erfar sammensatte problemer, 

som gjerne krever samarbeid og her brukes begrep som tverrfaglighet og tverrprofesjonalitet. 

Gjøres tverrfaglig eller tverrprofesjonal forskning i programmet? Ved en oversyn av prosjekt 

er det ikke mulig å se at så er fallet eller/og at veilederteamet har kompetanse fra begge felt.  

Tverrfaglige forskergrupper skal vare ‘hjem’ til nye kandidater i Phd utdanningen med kurser 

eller seminar for tverrfaglig argumentasjon og diskusjon. Det er både programmets styrke 

men også en risiko da det kan bli for diffust hva avser kumulative eller helt nye veier i 

disiplinere kunnskapsbidrag eller en altfor snev pragmatisk fokus. Her kan internasjonale 

fokus i forskning og nasjonale og spesielt internasjonale samarbeid og utveksling for 

studentene gi bidrag til å løfte blikkene.  

 

TILRETTELEGGENDE FOR GODT LÆRINGSMILJØ  

 

Basert på standardene for høyere utdanning skapes en god læringsmiljø i samspill og 

kontinuerlige dialoger mellom studenter, fagansatte, representanter for administrative og 

andre støttetjenester, arbeidsliv, fag- og yrkesorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Den kan 

skapes og utvikles som best når den blir basert på felles interessen for kunnskap, en 

verdigrunn i pågående kvalitetsdialoger og respekt for hverandre. I læringsmiljø inngår også 

transparente strukturer, formalia og støtteresurser ss bibliotek, IT og geografisk miljø. 

Fagmiljø er sentral og må kunne koble forsknings- og utviklingsresultater med annen 

kunnskap på fagfeltet og være i stand til å bringe frem ny kunnskap. Et robust fagmiljø med 

en tilstrekkelig størrelse vil kunne gi studentene tilgang til ulike deler av fagets 

kunnskapsbase, og de ulike metoder og perspektiver som er i bruk. Faglig forankret 

utveksling og praksisopphold i inn- og utland kan gi studentene en bredere faglig tilnærming, 

økt spesialisering og et rikere tilfang av perspektiver. Et godt fagmiljø er opptatt av å 

rekruttere studenter med riktig startkompetanse og høy motivasjon for det aktuelle studiet og 

som sikrer en mangfoldig studentmasse.  Fagmiljø skal bidra til at kandidaten er bevisst på 

egen læring og gode læringsstrategier. Oppdatert, upartisk og objektiv informasjon om alt 

som bygger og støtter programmet skal vare tilgjengelig.   

‘Forskrift for graden philosophia doctor (Ph.d.)’ og i tillegg ’Utfyllende retningslinjer for 

ph.d.-studium i helse- og sosialfag’ er grund dokument, som regulerer studieprogrammet og 

dermed skaper rammene for studiet. Forskriftet følger Universitets- og høgskolerådets 

veiledende retningslinjer for ph.d.-graden. Det er fastsatt at styret har det overordnet ansvar 

for ph.d.-programmet, men programmet forvaltes av avdelingene, ved HIM Avdeling for 

helse- og sosialfag og ved HVO Avdeling for samfunnsfag og historie. Ansvaret er nedfelt i 

en Samarbeidsavtale mellom de to høgskolene. Høgskolen i Molde har hatt en ph.d.-forskrift 
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siden 2002, men utarbeidet våren 2013 en ny forskrift som ble vedtatt av høgskolestyret ved 

HIM 25. april 2013, likeså godkjent av styret ved HVO. Ph.d. forskrift må oppdateres og 

alltid når nye nasjonale lovendringer eller forskrifter blir vedtatt. Samarbeidsavtale fra 2013 er 

revidert 31.10 2019. Avtalen er viktig med tanke på tydelighet for kandidatene i alt det som 

gjelder deres formalia og direktiv i utdanning og læring. Avtalen omtaler studiets formål, 

akkreditering, ansvarsfordeling av emner mellom de to institusjonene, etablering av et 

doktorgradsutvalg med representanter fra begge institusjoner, opptak, 

veiledningsforpliktelser, opplæring og opphold ved begge institusjoner, rapporteringsplikt, 

avhandlingen (form, språk, bedømmelse), gradtildeling/vitnemål, kandidatveiledning, 

administrasjon og økonomi. Kandidatene tas opp ved begge institusjonene, men har sin hoved 

tilknytning ved den institusjonen som finansierer stipendiatstillingen eller evt. der 

hovedveileder er tilknyttet. Disputas avholdes der kandidaten er tilknyttet. Det er 

høgskolestyret som skal kreere kandidaten til Philosophiae Doctor. Det blir utstedt et felles 

vitnemål, karakterutskrift og Diploma Supplement. I forbindelse med klager på enkeltvedtak 

fra kandidatene skal disse behandles av klagenemnda ved den høgskolen kandidaten er 

tilknyttet. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer, vedtatt av doktorgradsutvalget 10. 

desember 2014, sist oppdatert 11. mars 2019.  

Doktorgradsutvalget 

Programmet har et felles doktorgradsutvalg med delegert ansvar for opptak og gjennomføring 

av studiet. Fra kandidatenes perspektiv er DU sentralt og det er viktig for kandidatene å ha 

klarhet i dets mandat og rutiner.  I tråd med Samarbeidsavtalen har DU tre medlemmer fra 

hver institusjon som oppnevnes av avdelingene samt en ph.d.-kandidat. Ph.d. kandidaten er 

valgt av kandidatene og dette er en utmerket praksis. Funksjonstiden for utvalgsmedlemmene 

er fire år. Ledervervet skal gå på omgang mellom institusjonene og leder skal ha 

professorkompetanse med en funksjonstid på to år.  Toppkompetanse i ledelsen er viktig for 

kontinuitet og utvikling og det kan vurderes om ledelse tiden for DU kan forlenges. Utvalget 

utarbeider utfyllende retningslinjer for studiet, gjør vedtak om opptak av 

doktorgradskandidater, oppnevner veiledere og bedømmelseskomitéer, organiserer emner og 

seminarer, følger opp kandidatenes avtaler, gjennomfører disputaser og gir uttalelse om 

tilsetting av stipendiater. DU har også ansvar for studiekvalitetsrapportering til de respektive 

styrene. DU kan fastsette minstekrav for opptak. Ved vurdering av søkere til ph.d.-

programmet har DU særlig vektlagt prosjektets tilknytning til programmets profil kombinert 

med kandidatens forutsetninger og prosjektets gjennomførbarhet. Det fremkommer ikke i 

tilsendte dokument om diskusjon har blitt ført om opptak av prosjekt, som marginalt er knyttet 

til profilen. Det fremkommer ikke på hvilken måte granskning gjennomføres i relasjon til 

behørige med annen utdanningsbakgrunn. Validerings grunder for opptak er delvis utydelige 

og bør vare helt transparente med tanke på betydning for læring og at kandidatene tas opp i 

program, som er forenlige med avhandlingsarbeid.  

DU har ansvar for å arrangere regelmessige seminarer for ph.d.-kandidatene med mulighet til 

å presentere sin forskning. Doktorgradsutvalget har en sentral rolle i sikring av god læring i 

studieprogrammet. DUs rolle må vare proaktiv i å utvikle profilen for programmet gjennom 

nye fruktbare prosjekt, som vinner søknader om eksterne forskningsmidler. Dertil er 
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kvalitetssikring av utdanningen og kursene viktig. DU skal se til at alle kursene organiseres og 

markedsføres i samarbeid med ansvarlige lærere.  

Å lytte til studentene gjennom representasjon er sentral for programmets fremtid.  DU er 

representert i Helse Midt-Norges Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

(SUFI).  Viktig for rekruttering er at programmet er anerkjent som opptaksprogram for de 

som søker phd-prosjekt gjennom dette organet. DU har også bidratt til to nye møteplasser, 

som skal være felles for programmet, Metodeforum og Tverrprofesjonelt samarbeid.  

Metodeforum 

For i større grad å spisse forskningen mot ph.d.-programmet, ønsket DU å videreutvikle 

forskningssamarbeid mellom de to institusjonene blant annet gjennom felles 

forskningsgrupper som kan støtte opp om programmets profil.  Samling synes vare en bedre 

benevning en forskningsgruppe, med hvilken man gjerne forstår felles forskning. DU vedtok i 

april 2017 å etablere Metodeforum (DU-sak 13/17: 25.04) som benevnes en felles 

forskningsgruppe. Metodeforum beskrives som en kjerneaktivitet som omfatter alle ph.d.-

kandidater, veiledere, medlemmer av doktorgradsutvalget og andre ansatte som er knyttet til 

doktorgraden. Samlingene er obligatoriske for ph.d.-kandidatene. Det blir arrangert to-dagers 

samlinger hvert semester i tillegg til dags-samlinger. Program består av bl.a. foredrag, 

temadager, faglige framlegg, workshops, diskusjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser og 

sosiale tiltak. Det fremkommer ikke om det er obligatoriske fremlegg mer enn deltakelse for 

kandidater, dette kan vurderes og er i tråd med kandidatenes ønskemål om formelle jevnlige 

arenaer.   

Metodeforum beskrives ha et innhold av tema, som er sentrale både for individuelle 

forskningsprosjekter og for doktorgradsprogrammets profil. Da spør jeg her er ikke alle 

kandidatenes prosjekt innom rammen for profilen. Nye ph.d.-kandidater blir invitert til å legge 

fram prosjektet sitt som en del av programmet. Kandidatenes midtveisevalueringer blir også 

lagt til Metodeforum og blir arrangert som åpne mini-disputaser med en ekstern og en intern 

‘opponent’. Planleggingsgruppen har fem medlemmer og består av en ph.d.-kandidat og 

faglig ansatte fra hver institusjon samt en leder som utpekes av doktorgradsutvalget. I tillegg 

til dette har kandidatene innflytelse på programmet gjennom faste evalueringer av samlingene 

i Metodeforum.  

Selvevalueringen beskriver at programmet har utviklet og styrket samarbeidet mellom 

institusjonene. Samlingene består i tillegg til midtvegsevaluering av en studentsesjon og en 

veiledersesjon som går parallelt. Hvorfor er samlingen parallell da kandidatene trenger bli del 

av et akademisk fellesskap. Opplæring av veiledere blir gjennomført i tilknytning til 

Rettleiarakademiet som er en del av Metodeforum. Rettleiarakademiet samler 15-30 

deltakerne til programposter med foredrag over ulike sider ved veiledningsrelasjonen. 

Diskusjoner og erfaringsoverføring er sentrale elementer i programmet. I tillegg til dette 

rekrutteres fagpersoner som ikke har aktive oppdrag som veiledere.  På todagers samlingene 

har det i tillegg vært en sesjon med ekstern foreleser for studenter og veiledere.  

Evalueringene fra studentene har vært svært god, til tross for at det er obligatorisk oppmøte.  

Det var en kommentar som jeg ikke førventet da vi vet at det er viktig med oppfølgning, med 
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en kritisk blikk også fra andre enn egne veiledere men også fellesskap, samhørighet med 

andre over tid, som er i en felles situasjon. Vi vet fra studier at stipendiattiden kan vare 

psykisk tung og krevende. Veiledere trenger også forum å møtes og aktivitet kan 

rekommanderes som styrker veiledningskompetanse. Forskningsseminar rekommanderes 

innom forskergruppene men også felles seminar eller forskerskoledeltakelse for at i god tid 

avdekke problemer. 

Forskningsgrupper 

Forskningsgruppene beskrives som et virkemiddel for å knytte utdanning og forskning tettere 

sammen og som skal bidrar til å skape et godt forskningsmiljø og vitenskapelige holdninger. I 

selvevaluering nevnes at kandidatene så tidlig som mulig inkluderes i forskningsgrupper ledet 

av aktive forskere. Det er ikke tydelig om så er fallet og om kandidatenes prosjekt oppstått i 

forskergrupper eller om de s a s skal søke sin plass med sitt prosjekt. Forskningsgruppene har 

fokus på prosjektutvikling, formidling av forskningsresultater, nasjonalt og internasjonalt 

samarbeid, felles forskningsprosjekter samt skrive søknad om ekstern finansiering. Veiledere 

og forskningsgruppelederne er sentrale for å introdusere kandidatene i relevante nettverk. 

Forskergruppene kan gjerne gis mulighet å konkurrere om stipendiater. Kandidatene trenger 

de mentorer og den kunnskap, som kan erholdes fra erfarne forskere og miljøer med forskere i 

ulike faser.   

Forskningsaktiviteten ved Avdeling for helse- og sosialfag ved HIM og Avdeling for 

samfunnsfag og historie ved HVO er organisert i forskningsgrupper. To forskningsgrupper 

beskrives organisert som undergrupper av Metodeforum, en i profesjonsetikk og en i 

tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning.  

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som rekrutterer 

medlemmer fra HVO, HIM og Helse Møre & Romsdal. Forskningsgruppen har fokus på 

etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt. Forskningsgruppen samles til to 

dagssamlinger hvert semester, det er uklart om det er i samband med metodeforum da 

gruppen beskrives som en del av den. Kjerneaktiviteten beskrives som tekstframlegg og 

diskusjoner, og bidrag fra ph.d.-kandidater blir prioritert. Forskningsgruppen har utarbeidet en 

prosjektsøknad som er til vurdering i Forskningsrådet benevnt ‘Mandatory Reporting of 

Intimate Partner Violence’. Framover vil forskningsgruppen arbeide for å øke 

oppmerksomheten rundt profesjonsetiske problemstillinger ved medlemsinstitusjonene og 

fortsette arbeidet med å igangsette et større forskningsprosjekt innenfor profesjonsetikk.   

Deltakende kandidater er uklart i denne forskningsgruppe, som har høy grad av relevans for 

programmet. Antall seminardager synes lavt. 

Forskningsgruppen ‘Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning’ (FOGTPS) 

beskrives som et samlingspunkt for forskere med interesse for å utvikle forskningsbasert 

kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på områder som er relevante for helse- og 

sosialfaglig arbeid. Gruppen samles fire dager i året. Fokuset ligger på både det å bygge 

forskningskompetanse og bidra til forskning og forskningsformidling. Faglige diskusjoner 

som støtter opp om nasjonale og internasjonale forskningspublikasjoner blir særlig vektlagt. 

Forskningsgruppen har som mål å stimulere til publikasjoner i feltet på ulike måter, blant 
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annet gjennom seminar rettet inn mot Fjordkonferansen og forskningsprosjekter i 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I 2019 har man initiert et arbeid med å 

skape en publiseringskanal for forskning på tverrprofesjonelt samarbeid. Temaer er 

medforskning, tverrprofesjonell samarbeidslæring, samarbeid i kommunen, samarbeid om 

barn og ledelse av tverrprofesjonelt samarbeid. Forskningsgruppen formidler sin egen og 

medlemmenes aktivitet i en blogg, lenke til bloggen: https://blogg.hivolda.no/fogtps/. 

Deltakende kandidater er uklart også i denne forskningsgruppe, som har høy grad av relevans 

for programmet. Antall seminardager synes lavt. 

En tredje forskningsgruppe med medlemmer fra begge høgskolene ble opprettet i september 

2019: Barn, barndom og hverdagsliv. Gruppen søker å forstå betingelser for barn og unges 

deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de 

sosiale praksisene og institusjonene de deltar i. Forskningsprosjekter tilknyttet gruppen 

handler om barn i forskjellige institusjonelle og sosiale arenaer (skole/barnehage, familie, 

fritidsaktiviteter/idrett, helse- eller barnevern), og bygger på bl.a. barndomssosiologiske, 

historiske, psykologiske og sosiokulturelle perspektiver. Ett av gruppens mål er å drive fram 

en kritisk diskusjon omkring hvordan barn og barndom forstås og konstrueres i praksis, 

politikk, forskning og institusjon, og hvilken betydning dette har for inkludering og 

ekskludering. Gruppen har per i dag tolv medlemmer, og to samlinger per semester. Det er et 

mål at kandidatene som deltar i gruppen, skal ha minst ett av innleggene hvert semester. 

Gruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra blant annet sosiologi, 

historie, psykologi, helse- og sosialfag og pedagogikk. Det er ikke helt klart på hvilken måte 

denne forskergruppen representerer phd programmets profil og det bør tydeliggjøres. 

I tillegg til disse felles forskningsgruppene har hver høgskole flere institusjonsspesifikke 

forskningsgrupper der ph.d.-kandidater deltar når tematikken har relevans for kandidatens 

prosjekt. Forskningsgruppene er viktige læringsforum. Kandidatene er også informert om 

invitasjoner også inn i relevante nettverk og samarbeidsgrupper som de ansatte deltar i. I 

tillegg skal kandidatene ha blitt oppmuntret til å presentere egen forskning på nasjonale og 

internasjonale konferanser. Tilhørighet i forskergrupper og samarbeidsavtaler med 

forskerskoler er viktige og bør ses øver så at det muliggjøres før alle stipendiater og støtte 

også til veilederutvikling. Å andre siden ser det ut på web sidene som at kandidatene kan delta 

i flere forskningsgrupper samtidig, det kan vurderes om det er fruktbart.  

Øvrige arenaer for kandidatene 

Avdelingsledelsen ved begge institusjonene har jevnlige møter med ph.d.-kandidatene der 

blant annet læringsmiljøet diskuteres. Følgende referat fra ett av de siste møtene er eksempel 

på tema som diskuteres: «Stipendiatene ønsker ein kultur der det er lav terskel for å diskutere 

fag og gjerne kvarandre sine prosjekt. Det bør vere ei forventning om at stipendiatane 

engasjerer seg i kvarandre sine prosjekt og utfordrar til kritisk tenking rundt prosjekta. 

Stipendiatgruppa endrar seg stadig, og det er viktig å legge til rette for at dei gode –og dei 

spontane – diskusjonane oppstår. Felles lunsjer nevnes. Dette er viktig å ta vare på, men det 

bør kanskje i tillegg være en mer eller mindre formell arena. Forskingskafé vært nevnt som et 

alternativ og vil bli løfta fram i avdelinga som en aktuell arena. Kven som skal leie denne 
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forskingskafeen må diskuterast blant stipendiatene og avdelingsleiinga.» Kandidatene 

vurderer læringsmiljøet som positivt men det uttrykkes også et ønske om større grad av 

formaliserte tiltak.  

FAGMILJØET –Vitenskapelig ansatte 

Kvalitetsstandarden for vitenskapelig ansatte sier at hver institusjon skal sikre kompetanse og 

kvalifikasjoner. Fagmiljøet ved HVO bidrar med 4,39 årsverk i studieprogrammet. I alt er det 

17 ansatte som bidrar, hvorav 15 er fast ansatt ved HVO, en er professor II og en er professor 

emeritus. Fast ansettelse er viktigere enn professor II og burde planlegges med tanke på at det 

allerede er 17 fra HVO, som bidrar med noen prosent hver. HVO har «toppkompetanse» som 

et av fire prioriterte mål i nylig inngått utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. HIM 

bidrar med 4,80 årsverk i studiet. I alt er det 14 ansatte som bidrar, hvorav ni er fast ansatte, 

fire er professor II og en er professor emerita. Rekruttering skjer både gjennom ansettelser og 

kompetanseutvikling.  

Oversikt over årsverksbidrag i programmet og undervisningsområde i studiet 

1. Amdam, Roar, Professor, Fast HVO, 0,1, Kollaborative planlegging og innovasjon, 

veiledning. 

2. Angel, Sanne, Professor Fast HIM, 0,4, Emneansvarlig ph.d kurs: Kvalitativ metode  

3. Bjørkly, Stål, Professor, Fast HIM 0,8, Emneansvarlig ph.d kurs: Kvantitativ metode, 

Aggresjon og vold, veiledning 

4. Båtevik, Finn Ove, Professor, Fast HVO 0,2, Sosialfag, rettleiing, folkehelse, livsløp, 

metode.  

5. Dahl, Silje Louise, Førsteamanuensis, 0,3, Sosialfag, rettleiing, organiseringsgruppa 

for metodeforum  

6. Djupvik, Alf Roger, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,42, Planlegging og adm/sosialfag, 

rettleiing, organisasjonsteori, leiing, bakkebyråkrati, sosialt arbeid i NAV  

7. Ekeland, Tor-Johan, Professor, Fast HVO 0,67, Sosialfag, rettleiing, emneansvarlig 

ph.d.-kurs: Strukturelle vilkår for profesjonsutøving, psykisk helsevern, psykisk helse og 

samfunn, kulturpsykologi, epistemologi og praksis, vilkår for profesjonsautonomi  

8. Folkestad, Bjarte, Førsteamanuensis, Fast HVO, 0,15, Planlegging og administrasjon, 

metode, organisasjonsteori, offentleg politikk og forvaltning  

9. Furberg, Anne Sofie, Professor, Fast HIM 0,3, Veiledning  

10. Hasle, Bente, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,35, Sosialfag, brukermedvirkning, 

kvalitativ metode, barndom, oppvekst og livsløp, pårørende, rettleiing, leder for to 

tverrinstitusjonelle forskergrupper (TPS og barndomsforsking)  
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11. Haug, Peder, Professor Emeritus, HVO 0,2, Lærerutdanning, rettleiing. Lærer 

profesjonen, pedagogikk.  

12. Høydal, Kjetil Laurits, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,15, Idrett og friluftsliv, 

rettleiing, barn/ungdom og overvekt  

13. Krumsvik, Rune Johan, Professor II Midl HVO 0,1, Kulturfag HVO, rettleiing. 

klasseleiing, digital kompetanse i skulen, fysisk aktivitet og helse  

14. Laake, Petter, Professor II, HIM 0,2, Veiledning statistikk  

15. Leer-Salvesen, Kjartan, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,4, Profesjonsetikk, religion, 

vitenskapsteori og forskningsetikk, profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk, leder 

for Metodeforum, rettleiing, leder for forskningsgruppe i profesjonsetikk  

16. Løvoll, Helga, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,1, Idrett og friluftsliv, rettleiing, 

motivasjonspsykologi  

17. Mundal, Ingunn, Førsteamanuensis, Fast HIM 0,1, Metodeforum 

18. Myklebust, Randi, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,1, Lærerutdanning, rettleiing, 

kulturelt og språkleg mangfald i skulen. 

19. Orøy, Aud, Førsteamanuensis, Fast HIM, Emneansvarlig ph.d.-kurs: Profesjonell 

omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverd, veiledning 

20. Rokstad, Anne Marie Mork, Professor, Fast HIM 0,4, Veiledning  

21. Råheim, Målfrid, Professor II Midl HIM 0,1, Kvalitativ metode  

22. Stokken. Roar, Førsteamanuensis, Fast HVO 0,1, sosialfag, tverrprofesjonell 

samhandling 

23. Storm, Marianne, Professor II Midl HIM, 0,1, Veiledning  

24. Sundal, Hildegunn, Førsteamanuensis, Fast HIM 0,15, Veiledning, kvalitativ metode  

25. Sæther, Knut-Willy, Professor, Fast HVO, 0,2, religion, HVO, Vitenskapsteori og 

vitenskapsfilosofi, profesjonsetikk, religion- og livssynskunnskap, rettleiing  

26. Sørbø, Jan Inge, Professor, Fast HVO 0,5, Sosialfag, vitenskapsteori og etikk, 

rettleiing  

27. Vatnar, Solveig Karin Bø, Professor, Fast HIM 0,5, Veiledning, aggresjon og vold  

28. Vatne, Solfrid, Professor, Ikke H/ HIM 0,2, Kurs: Profesjonell omsorg i 

skjæringspunktet mellom system og livsverd, veiledning 

29. Wang, Eivind, Professor II, Midl HIM 0,2, veiledning  

30. Ødegård, Atle, Professor, Fast HIM 0,65, helse og sosialfag, veiledning 
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31. Økland, Øyvind, Professor, Fast HVO 0,35, Sosialfag, globalisering, interkulturell 

pedagogikk, interkulturell kommunikasjon, rettleiing.  

Den kompetanse som vises til er heterogen men totalt sett tilstrekkelig (sammenlagt 9,19) og 

man har dertil valgt å ha med veilederressurser fra andre universitet. De som har 

hovedveiledere ved annen universitet har medveiledere som er ansatte ved høgskolene. Aktiv 

forskning pågår. Bland de disputerte lærerne finnes representasjon for ett flertall emner innom 

området. Det er en grund for videreutvikling av veiledergruppen. De kombinerte 

kompetansene bland veiledere og øvrige lærere genererer en tilstrekkelig sterk miljø med 

ressurser for att kandidatene, når så er adekvat, kan få både hovedveiledere og medveiledere, 

som er ansatte ved høgskolene. Veiledere kan samtidig bidra til en akademisk kultur gjennom 

heltidsengasjement for utdanningen, forskningen og høgskolene som helhet. 

Kandidatene har naturlige møteplasser for læring gjennom kontorplassering eller 

kontorfellesskap, som denne vår grunnet COVID-19 epidemien er hjemmekontor slik det er 

for alle ansatte ved universitet. Det er viktig å følge opp situasjon for kandidatene etter en 

vanskelig tid denne våren. Begge høgskolene har egnede lokaler og alle ansatte ph.d.-

kandidater har en fast kontorplass ved den høgskolen de er tilknyttet og har en sentral 

plassering. Ph.d.- kandidater som ikke er ansatte har fått tilbud om gjestekontor når de har 

opphold på studiestedet. Alle ph.d.- kandidatene vil ha driftsmidler til rådighet, som i samråd 

med veileder, skal brukes til reiser i forbindelse med konferanser og kurs, innkjøp av 

nødvendig utstyr etc. Det er en utmerket praksis og viktig for kandidatene å vite vilkår for 

denne virksomhet. 

I medarbeidersamtaler, i evalueringer og i uformelle samtaler beskrives det i selvevalueringen 

att kandidatene gitt uttrykk for at det er positivt at de daglig møter andre stipendiater og 

vitenskapelig ansatte. Samlokalisering har gjort det mulig å ha faglige diskusjoner i uformelle 

møter. Ved HVO er alle kandidatene i doktorgradsprogrammet samlokalisert. Bygget ligger 

sentralt på høgskoleområdet, med kort vei til alle avdelinger ved høgskolen, til bibliotek og 

andre støttetjenester. Stipendiater ved høgskolen som er tilknyttet andre 

doktorgradsprogrammer har kontor i det samme huset. Stipendiatene har formidlet at de setter 

stor pris på samtaler og diskusjoner som samlokaliseringen legger til rette for.  Ved HIM er 

alle kandidatene i doktorgradsprogrammet også samlokalisert. Sentrale fagansatte som er 

knyttet til doktorgradsprogrammet, har kontorer i samme bygg og stort sett alle i samme 

etasje. Samlokalisering kan gi viktige bidrag til faglige og sosiale sider ved læringsmiljøet. 

Det kan bidra til både framdrift og kvalitet i arbeidet til kandidatene men fleksibilitet er 

nødvendig som disse pandemitider har viset. 

Bibliotektjenester  

Bibliotekene gir viktige bidrag i læringsmiljø og både HVO og HIM kan sende både egne 

bøker og bøker fra andre biblioteker direkte hjem til kandidater som evt. bor utenfor 

Molde/Volda. Det er en eksellent service.  Biblioteket ved HVO abonnerer på mange trykte 

og elektroniske tidsskrifter som er relevante for kandidatene i doktorgradsprogrammet. 

Biblioteket har nettsider med lenker til databaser og elektroniske tidsskrift organisert etter 

fagområder. en abonnerer også på flere databaser som har omfattende dekning av relevante 
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tidsskrifter: Academic Search Elite, Idunn, SAGE Premier og Taylor & Francis gir tilgang til 

tidsskriftartikler i fulltekst. Tidsskriftartikler fra både databaser, titler i abonnement og Open 

Access-tidsskrift er tilgjengelige i søketjenesten Oria. Det tilbys også e-bøker fra Ebrary og 

Springer og tilgang til siteringsdatabasen ISI. Biblioteket er åpent med bemanning mandag–

onsdag kl. 09.00−19.00, torsdager kl. 10.00−19.00, fredager kl. 09.00−16.00 og kl. 

10.00−15.00 på lørdager. Ellers har biblioteket ‘meråpent’, dvs. at studenter og ansatte har 

tilgang med studentkort/ansattkort alle dager mellom kl. 07.00-24.00. I meråpen åpningstid 

kan man besøke lesesaler og grupperom, låne bøker og filmer på utlånsautomat, samt bruke 

pc-er og skrivere/kopimaskiner. Man kan også hente reserverte bøker på selvbetjente 

hentehylle og levere lånte bøker i en bokkasse. Biblioteket tilbyr studenter og ansatte tilgang 

til relevant faglitteratur og er en viktig del av læringsmiljøet med både plass til gruppearbeid 

og stille leseplasser. HIM abonnerer på flere databaser med bl.a. elektroniske tidsskrifter som 

er relevante for kandidatene i dette doktorgradsprogrammet, fra Helsebiblioteket og/eller fra 

leverandører som Ovid, Lippinncott, Wiley og Elsevier. Biblioteket er meråpent for studenter 

og ansatte mandag –søndag, kl. 06 – 23 for å gi tilgang til bibliotekets leseplasser og 

samlinger utenom betjente åpningstider. Biblioteket er betjent mandag – fredag, kl. 08 – 18 

(informasjon hentet fra www.himolde.no/biblioteket). 

IT-tjenester beskrives som gode i selvevaluering og inkluderer både hardware og 

dataprogrammer også med lett tilgjengelighet til konkret støtte. Det er etablert et støttemiljø 

ved høgskolen som skal fremme digitalisering av utdanninger ved HVO med teknisk og 

didaktisk hybridkompetanse. Man hjelper ansatte med videoproduksjoner, bruk av ulike 

samhandlingsverktøy i undervisning og gir didaktisk veiledning med tanke på valg av 

arbeidsmåter og hvordan man best kan bruke digital teknologi i formidling av faget. Det er 

også etablert det som kalles ‘Læringsverkstaden’, som består av to rom i biblioteket ved 

høgskolen. Her kan stipendiater og andre få hjelp med å teste og låne stort og smått digitalt og 

didaktisk (https://www.hivolda.no/laeringsverkstaden). IT- senteret HIM har også ansatt 

pedagog, som sammen med en ingeniørressurs utgjør et støtteteam for digitalundervisning. 

Teamet er i dialog med undervisere, støtter utviklingen av undervisningsformer, og veileder i 

riktig bruk av de digitale hjelpemidlene skolen har tilgengelig. Dette initiativet har også ført 

til utvikling av studentaktive undervisningsrom, innføring av digitale tavler og et eget studio 

for opptak av videoer til undervisning og formidling av forskning. 

Andre støttetjenester  

Ved begge institusjonene yter både Studentservice og Studentsamskipnaden servicetjenester 

overfor alle studentkategorier – inkludert ph.d.-kandidatene ved høgskolene. Studentservice 

HVO gir informasjon om praktiske og administrative forhold og om studentenes rettigheter og 

plikter. Studentene kan få individuell veiledning og rådgivning. Velferdstjenestene 

organiseres av Studentsamskipnaden i Volda og har et bredt og godt utbygd tjenestetilbud til 

studentene. Samskipnadens overordnede mål er å legge til rette for et stimulerende og 

utfordrende læringsmiljø som gir studentene trygghet, trivsel og en effektiv studiesituasjon. 

Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) eier og driver SiMolde barnehage. Samskipnaden 

driver studentboliger. Kantinen på høgskolen tilbyr faste måltider. SiMolde Bok er HIM 

studentenes bokhandel på campus. Studentrådgiver og samarbeidsavtale med psykolog m.m. 

https://www.hivolda.no/laeringsverkstaden
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Studentsamskipnadens tilbud til studentene finnes nærmere beskrevet her:  

https://www.simolde.no/.  

Sammenlagt framstår ved både HIM og HVO en tilstrekkelig infrastruktur for programmet. 

 

GJENNOMFØRINGSGRAD  

 

Ved tiden for denne periodiske evaluering år 2020 er det 6 år sedan PhD programmet ble 

akkreditert av NOKUT. Det er 5 år sedan de første kandidatene ble opptatt 22.06.15. 

Programmet har vekst og har 2020 sammenlagt 29 kandidater; tre har disputert og en har 

levert sin avhandling til bedømmelse. Målsettingen ved oppstart av programmet hadde vært 

20 kandidater i 2020 så programmet er over den målsettingen. Fordeling viser at denne joint 

venture utdanning støttes av begge høgskoler med 13 kandidater på hver høgskole men 

delingen betyr også at det er to mindre geografiske miljøer, en sårbarhet og risiko for at 

studentene ikke får tilstrekkelig stimulans og input i en dynamisk forskningsmiljø av 

tilstrekkelig storlek.  Dertil er majoriteten av veilederressursene ikke tilgjengelig i miljø da de 

har deltidsstillinger. Jevnlikhet mellom miljøene kan ikke vare et kriterium ved ansettelser om 

det ikke gjøres til forskergrupper der fordelingen blir s a s naturlig knyttet til pågående 

forskning.  Forskerskoler er viktige tillegg spesielt for mindre miljøer men jeg finner bare en 

kandidat i forskerskole. Deltakelse kan vurderes videre som støtte for høy kvalitet i 

gjennomføring og for skapning av nasjonale og internasjonale nettverk.  

Kandidatene er fra en tverrfaglig gruppe med bred representasjon fra ulike fagområder, som 

helse- og sosialfag, sykepleievitenskap, psykologi, sosiologi, helseledelse, idrettsvitenskap, 

human ernæring, spesialpedagogikk, idehistorie, filosofi og medisin. Dette har bidratt til at 

prosjektene har et vidt spekter av temaområder. Blant tema i kandidatenes prosjekter kan 

nevnes rus, demens, psykiske lidelser, overvekt, ernæring, opptrening, etikk, organisasjon og 

ledelse, der ulike nivåer belyses. Tverrfaglighet kan gi spennende diskusjoner i 

kandidatgruppen men kan også bidra til særhet om andre prosjekt oppfattes som marginale til 

det egne. Det er opp til ledelsen å se til at arenaer og opponentskap bidrar til interesse og 

kunnskapsutvikling. 

Den første disputasen i programmet foregikk i Molde allerede den 24.03.2017. Det hadde 

vært en uvanlig rask gjennomført PhD utdanning men forklares av at kandidaten hadde startet 

opp sitt ph.d.-studium ved Universitetet i Stavanger. Kandidat nummer 1 med full 

gjennomføring i programmet disputerte våren 2019.  Med flere opptak 2015 hadde man kunne 

forvente seg flere enn 2 helt egne gjennomførte disputaser 2020. Det forventes at ytterligere 

4-5 kandidater av 9 kandidater med opptak 2015 og 2016. Eventuelle støttetiltak og 

intensifiert oppfølgning rekommanderes for å unngå uheldige situasjoner med avslutt av 

finansiering og avhandlingsarbeid, som ikke sluttføres. 

Det er gjennomført tre disputaser. De tre doktorandene har hatt sin hoved tilknytning til HIM, 

som dermed også har vært/blir arrangør. Dekan ved HIM, Avdeling for helse- og sosialfag har 
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ledet alle disputasene.  I det følgende beskrives gjennomførte og planlagte disputaser med 

navn, dato for disputas og avhandlingstema, hovedveileder, medveileder og 

bedømmelseskomite.  

1) Siv Elin Nord Sæbjørnsen: ‘Adolescents at risk - exploring adolescents’ perceptions of 

interprofessional collaboration and service user involvement’. Veilederteam: Professor Atle 

Ødegård, HIM/ Professor Runo Axelsson, Universitetet i Aalborg, Danmark, Disputas: 

24.mars 2017, Kommisjon: Professor Elisabeth Willumsen, UiS Førsteamanuensis Ingunn T. 

Ellingsen, Professor Ragnvald Kvalsund, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU 

Professor Solfrid Vatne, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde  

2) Ole Kristian Hoemsnes Berg: ‘Skeletal muscle vascular regulation and energetics from 

small muscle mass exercise’, Disputas: 22.mars 2018, Veilederteam: Professor Eivind Wang, 

NTNU/HIM/ Professor Stål Bjørkly, HIM, Kommisjon: Professor David C. Poole, Kansas 

State University, USA, Dr. philos. Hilde Dorthea Grindvik Nielsen, Norges Forskningsråd og 

Professor Solfrid Vatne, HiMolde  

3) May Helen Midtbust: ‘Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig 

grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer’ Disputas: 8.nov. 2019, 

Veilederteam: Professor Else Lykkeslet, HIM/ Professor Eva Gjengedal, UiB/ 

Førsteamanuensis Rigmor Einang Alnes, NTNU.  Kommisjon: Professor emer. Per Olof 

Sandman, Umeå Universitet, Institutionen for omvårdnad, Professor Rita Jakobsen, 

Lovisenberg diakonale høgskolen, Oslo og Professor Anne Marie Rokstad, Høgskolen i 

Molde, Avdeling for helse- og sosialfag  

Planlagt disputase: Kjellaug Myklebust: ‘Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i 

sykepleiedokumentasjon -En «mixed methods» studie i psykisk helsevern’ Veiledere: 

Professor Stål Bjørkly, HIM/ Professor Målfrid Råheim, UiB.  

Pågående prosjekt og år for opptak:  

Kandidatoversikt med prosjekttittel, hovedveileder ved høgskolene- svertet /medveileder/e, 

hovedtilknytning  

2015 (4) 

1.Erlend Walseth: Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV, Kåre Heggen, 

HVO/ Liv Syltevik, UiB, HVO. 

2. Ingrid Johnsen Hogstad: Mindreårige barn som pårørende til en døende mor eller far – 

Helsepersonells kommunikasjon med små barn, Anne Jansen, Oslo Met/ Tor-Johan Ekeland, 

HVO, HIM  

3. Nanna Natalie K. Dam Jørgensen: Camino therapy: Walking on green description, Tor-

Johan Ekeland, HVO/ Cathrine A.N. Lorentsen, USN/ John Eide, Rohampton University , 

HVO. 
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4. Kristine Vaadal: Unge kvinner og alkohol i likestilte Norge – Spiller kjønn en rolle? 

Sveinung Sandberg, UiO/ Silje Louise Dahl, HVO/ Sebastien Tutengnes, UiO, HVO. 

2016 (5) 

5. Ole Næss: Alkoholidentifikasjon- og intervensjon i somatiske sykehus. Pasienterfaring og 

kunnskapsbasert praksis i kvalitet – utviklingsarbeid, Tor-Johan Ekleand, HVO/ Espen 

Anjo Arnevik, Nasjonal kompetansetjeneste/ Torgeir Gilje Lid, Helse Vest, HVO. 

6. Linda Anette Kornstad Nygård: Ernæring, marine proteiner og fysisk funksjon hos eldre, 

Anne Marie Rokstad, HIM/ Lisbeth Dahl, NIFES/ Ingunn Mundal, HIM. 

7. Madeleine Zetterlund Stenhammer: «Man blir aldri noe annet enn omstreifer på 

Svaneviken». Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom 

myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svaneviken. Tor-Johan 

Ekeland, HVO/ Per Haave, UiO/ Inger Marie Okkenhaug, HVO. 

8. Erlend Vik: Profesjonsautonomi og samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste, 

Lisa Hansson, HIM/ Turid Aarseth, HIM/ Ralf Kirchoff, HIM. 

9. Ingeborg Skogen: Hva slags betydning har det nærmeste miljøet (mikrosystemet) til 

overvektige barn med å endre helseatferd? Kjetil Laurits Høydal, HVO/ Finn Ove Båtevik, 

HVO. 

2017 (7) 

10. Elin Mordal: Matenity care in Hawassa Zurya Worda: The impact of structural and 

cultural factors on utilization of professional birth attendants and maternity facilities, Solfrid 

Vatne, HIM/ Ingrid Hanssen, Lovisenberg Diakonale Høgskole/ Andargachew Kassa Biratu, 

Hawassa University, HIM. 

11. Inger Cecilie Frisvol: Reformer og profesjonsutøvelse – om legers og sykepleieres 

profesjonsutøvelse og tverrprofesjonelle samarbeid i tilknytning til utskrivningsklare 

pasienter, Turid Aarseth, HIM/ Tor-Johan Ekeland, HVO/ Hans Petter Iversen, HIM.  

12. Hege Hol: Assistert død i sykepleien: En studie om norske sykepleieres erfaringer i 

beslutningsprosessen når uhelbredelig syke pasienter reiser spørsmål om hjelp til assistert 

død. Solfrid Vatne, HIM/ Aud Orøy, HIM/ Kjell Erik Strømskag, Helse M&R, HIM.  

13. Anita Dyb Linge: Vil livsstilsendring ha ein samanheng med å vere i arbeid? 

Livstilsfaktorar som påverkar arbeidsdeltaking, Stål Bjørkly, HIM/ Chris Jensen, Nasjonalt 

kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, HVO. 

14. Gunhild Nordvik Reite: Om koherens i opplæringstilbodet til elevar med 

spesialundervisning, Peder Haug, HVO/ Randi Myklebust, HVO. 

15. Kari Bøhle: A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment, Stål 

Bjørkly, HIM/ Randi Otterholdt, Helse M&R, HVO.  
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16. Olivia Sissil Sunde: Pårørande sine erfaringar med rolla som omsorgsgivar til 

heimebuande sjuke eldre med depresjon – sett i eit samhandlingsperspektiv med og frå 

kommunehelse, Siri Ytrehus, HVL/ Solfrid Vatne, HIM, HIM  

2018 (4) 

17. Stein Conradsen: Patient education and trust for elective surgical patients, Helge Skirbekk, 

UiO/ Tor-Johan Ekeland, HVO/ Andre Vågan, Nasjonalt kompetansesenter for læring og 

mestring/ Mariela Lara, St. Olav Hospital, HVO. 

18. Pål Roar Brekke: NAVs oppfølgingsmetodikk fra ungdommens perspektiv, Alf Roger 

Djupvik, HVO/ Line Joranger HVO/USN, HVO.  

19. Elisabeth Busengdal: Kommunar sitt plan – og utviklingsarbeid med sikte på integrering 

av flyktningar, bidreg arbeidet til integrering? Roar Amdam, HVO/ Anne Britt Djuve, 

FAFO, HVO. 

20. Eli-Karin Sjåstad Åsebø: Kroppsøvingsundervisninga på ungdomssteget – korleis 

opplever elevane undervisninga i kroppsøvingsfaget og kva betydning har den for elevane si 

rørsleglede og fysisk– motorisk selvvurdering? Rune Krumsvik, HVO/UiB/ Helga Løvold, 

HVO, HVO.  

2019 (5) 

21. Bjørn Kjetil Larsen: Mind the gap – exploring interagency collaboration in the transition 

from prison to society, Atle Ødegård, HIM/ Sarah Hean, UiS/University of Bournemouth/ 

Karl Yngvar Dale, HIM, HVO.  

22. Thea Beate Brevik: Attendance at breast and cervical cancer screening among ethnic 

minority women in Western countries: Educational interventions and experienced barriers to 

screening, Stål Bjørkly, HIM/ Petter Lake, UiO/ Ameli Trope, Kreftreg. HIM.  

23. Håvard Haglo: Trening som medisin – Effektiv styrke og utholdenhetstrening for personer 

med inflammatorisk revmatisk sykdom, Eivind Wang, HIM/NTNU/ Jan Helgerud, NTNU, 

HVO. 

24. Guro Fiskegård Werner: Exploring contextual conditions for Equine Assisted 

Interventions with preschool children, Oskar Solenes, HIM/ Silje Louise Dahl, HVO, HIM  

25. Tiril Tøylen: Muscle strength – Bone – Aging: Impact of strength training of physical 

function, fall prevention and risk of fractures, Eivind Wang, HIM/NTNU, HIM 

Kandidatene har sin hoved tilknytning til den institusjonen som finansierer prosjektet, og 

hovedveilederne kommer fra den finansierende part. Det er også samarbeid mellom de to 

institusjonene på veiledersiden. I tillegg er det samarbeid om veiledning med eksterne 

institusjoner; andre universitet og høgskoler, helseforetak og forskningsinstitusjoner. Det er 

fire av kandidatene som har en ekstern hovedveileder, men da er det alltid en intern 

medveileder. Hovedveiledere, nå 15, burde alle på sikt vare fra høgskolene med tanke på 
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betydningen av en felles forskningskultur i tillegg til at miljøene i seg er små. Kandidatene er 

hovedsakelig finansiert fra de to høgskolene. 

Kandidatenes vitenskapelige produksjon: 

Oversikt over ph.d.-kandidatenes vitenskapelige produksjon der en kandidat enten er første- 

eller medforfatter viser til 33 publikasjoner over en 5 – årsperiode 2015-2019; 11 er på norsk 

og 22 internasjonale. Flere publikasjoner ser ut å vare marginale til programmets fokus i 

profesjonsutøving med fokus på hjelperelasjoner innom helse- og sosialfag. Jeg ser 

kunnskapsbidrag til medisinsk fysiologi, spesialpedagogikk, ernæring og sosiologi. Det er 

ennå få publikasjoner innom rammen for programmets viktige kjerne i profesjonelle 

hjelperelasjoner. Forskningsbidrag i form av kandidatenes vitenskapelige internasjonale 

artikler er ennå lav, det er halvparten av kandidatene, som har bidratt med publisering. 

Antall publikasjoner (N=33; 11 norsk, 22 internasjonale): 

2015 (1 norsk antologi kapittel) 

2016 (4: 2 norske artikler, 2 internasjonale artikler) 

2017 (8: 2 norske, 6 internasjonale) 

2018 (11: 2 norsk, 9 internasjonale 

2019 (9: 4 norsk, 5 internasjonale) 

2015: 

Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T: Q-metode - et praktisk redskap ved 

innovasjon i kommunene. I: Sosial innovasjon: fra politikk til tjenesteutvikling. 

Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1587- 4, 249266 HIM UIS.  

2016:  

Hogstad, Ingrid Johnsen; Wold, Astri Heen: Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk 

skole. Barn 2016; 34(2) s. 9-23 HIM UiO.  

Reite, Gunhild Nordvik. Lærar - elev-relasjonen som beskyttande faktor eller risikofaktor for 

elevar med spesialundervisning. Spesialpedagogikk 2016; 81(5) 57-67 HVO.  

Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T; Good, James M.M.; Ødegård, Atle:  

Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach: an empirical research 

illustration. Operant Subjectivity 2016; 38.(2) s.15-32 HIM UIS.  

Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle: Adolescents’ subjective views about 

interprofessional team participation: a Q methodological study. Journal of Comparative Social 

Work 2016;11(2)1-26 HIM.   
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2017:  

Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam; Pilgrimage Walking as Green Prescription Self-

therapy i The Many Voices of Pilgrimage and Reconciliation ISBN: 9781786393265. CABI 

Publishing, 2017.  

Nyberg, Stian K.; Berg, Ole Kristian; Helgerud, Jan; Wang, Eivind: Blood flow regulation 

and oxygen uptake during high-intensity forearm exercise. Journal of Applied Physiology 

2017; 122(4) 907-917.HIM USN NTNU STO.  

Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål; Råheim, Målfrid: Nursing documentation in 

inpatient psychiatry: the relevance of nurse-patient interactions in progress notes: a focus 

group study with mental health staff. Journal of Clinical Nursing 2017; 27(3-4) e611-e622 

HIM OUS UiB.  

Reite, Gunhild Nordvik. Ungdomsskuleelevar med spesialundervisning og deira relasjon til 

læraren. I: Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 

9788252194111, 102-122 HVO 

Lien, Lars; Stenhammer, Madeleine Zetterlund. "De fremmede" i pressen. Omtale av 

nasjonale minoriteter og urfolk i media fra 1900 til andre verdenskrig. I: Nasjonale 

minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk 2017 

ISBN 978-82-02-51580-5. 45-62 HVO UiO    

Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Willumsen, Elisabeth: Service user participation in 

interprofessional teams in child welfare in Norway: vulnerable adolescents' perceptions. Child 

& Family Social Work 2017; 22 Suppl. S2 s.43-53 HIM UIS.  

Tøien, Tiril; Unhjem, Runar Jakobsen; Øren, Thomas Storehaug; Kvellestad, Ann Charlotte; 

Hoff, Jan; Wang, Eivind: Neural plasticity with age: Unilateral maximal strength training 

augments efferent neural drive to the contralateral limb in older adults. The Journal of 

Gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 2017; 73.(5) 596-602 NORD 

NTNU STO.  

Ulvund, Ingeborg; Mordal, Elin, The impact of short term clinical placement in a developing 

country on nursing students: a qualitative descriptive study. Nurse Education Today 2017; 

55(August),  96-100 HIM 2018  

2018: 

Berg, Ole Kristian; Kwon, Oh. Sung; Hureau, Thomas J.; Clifton, Heather L.; Thurston, 

Taylor; Le Fur, Yann; Jeong, Eun-Kee; Amann, Markus; Richardson, Russel S.; Trinity, Joel 

D.; Wang, Eivind; Layec, Gwenael: Maximal strength training increases muscle force 

generating capacity and the anaerobic ATP synthesis flux without altering the cost of 

contraction in elderly. Experimental Gerontology 2018; 111. (October), 154-161 HIM NTNU 

STO. 
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Berg, Ole Kristian; Nyberg, Stian Kwak; Windedal, Tobias Midtvedt; Wang, Eivind: 

Maximal strength training-induced improvements in forearm work efficiency are associated 

with reduced blood flow. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology 

2018; 314(4) s. H853-H862 HIM NTNU.   

Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.  A painful 

experience of limited understanding: healthcare professionals’ experiences with palliative care 

of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliative Care 2018; 17 

s. 1-9 HIM NTNU UiB.    

Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.  Perceived 

barriers and facilitators in providing palliative care for people with severe dementia: the 

healthcare professionals' experiences. BMC Health Services Research 2018; 18: 709, 1-10 

HIM NTNU UiB.   

Nyberg, Stian Kwak; Berg, Ole Kristian; Helgerud, Jan; Wang, Eivind:  Reliability of 

forearm oxygen uptake during handgrip exercise: assessment by ultrasonography and venous 

blood gas. Physiological Reports 2018; 6:e13696. (10)  1-11 HIM NTNU.   

Nygård, Linda Anette Kornstad Nygård; Ingunn Pernille Mundal; Lisbeth Dahl; Jurate 

Saltyte Benth; Anne Marie Mork Rokstad: BMJ Open 2018; 8: e023845. Doi: 10.1136.   

Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret; Ulvund, Ingeborg,  

Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health 

Care for Women International 2018; 40(2) 138-157 HIM.  

Reite, Gunhild Nordvik. Samarbeid mellom skulen og foreldre til barn med 

spesialundervisning. Spesialpedagogikk 2018; 83(2) 53-66, HVO    

Tøien, Tiril; Haglo, Håvard Pedersen; Unhjem, Runar Jakobsen; Hoff, Jan; Wang, Eivind,  

Maximal strength training: the impact of eccentric overload. Journal of Neurophysiology 

2018; 120(6) s. 28682876 NORD HIM NTNU STO.  

Tøien, Tiril; Unhjem, Runar Jakobsen; Øren, Thomas Storehaug; Kvellestad, Ann Charlotte; 

Hoff, Jan; Wang, Eivind. (2017) Neural plasticity with age: Unilateral maximal strength 

training augments efferent neural drive to the contralateral limb in older adults. The Journal of 

Gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences.73 (5).  

Vik, Erlend, Helseprofesjoners samhandling: en litteraturstudie. Tidsskrift for 

velferdsforskning 2018; 21(2) 119-147 HIM.  

2019: 

Øvretveit, Karsten; Tøien, Tiril: Maximal strength training improves strength performance in 

grapplers. Journal of Strength and Conditioning Research 2018; 32(12) 3326-3332 NTNU. 

2019  
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Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend; Aarseth, Turid, Management and reforms in the Nordic hospital 

landscape. Journal of Health Organisation and Management 2019; 33(5) 588-604 HIM 

NTNU.  

Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål: Development and reliability testing of the Scale 

for the Evaluation of Staff‐Patient Interactions in Progress Notes (SESPI): an assessment 

instrument of mental health nursing documentation. Nursing Open 2019; 6(3) 790-798 HIM 

OUS.  

Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål: The quality and quantity of staff-patient 

interactions as recorded by staff: a registry study of nursing documentation in two inpatient 

mental health wards. BMC Psychiatry 2019; 19 1-12 HIM OUS. 

Reite, Gunnhild Nordvik og Haug, Peder: Conditions for academic learning for students 

receiving special education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. 2019 5, 281–298.  

Vaadal, Kristine. Kjønnsavdelingen 20 – Kjærlighet og sjekking: Likestilt frihet eller 

tradisjonelt kjønnsmarked? Kilden kjønnsforskning [Internett] 2019-03-20, HVO  

Vik, Erlend; Aarseth, Turid, Koordinatorordninger som samordningstiltak: tre mulige 

paradokser. I: Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. 

Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63183-3. s. 119-144 HIM.  

Werner, Guro Fiskergård, Opplevelse og forståelse av likeverd. I: Inkluderende forskning 

sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 

ISBN 9788215031293, 159-169 HIM.  

Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, 

Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus: Inkluderende forskning sammen med 

personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 

9788215031293, 68-77, 78-82, 83-92, 93-99, 100-107, NORD HIM HIOF NTNU.  

 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER - FAGLIG OPPDATERING OG RELEVANS  

 

Standardene for kvalitet i høyere utdanning sier at næringsutbytte skal ha en god indre 

sammenheng og samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og 

vurderingsformer, og skal vare innrettet slik at studentene kan oppnå det fastsatte 

læringsutbytte. Evaluering skal gjøres jevnlig, og resultatene anvendes til kontinuerlig 

forbedring. Evaluering sikrer at læringsutbyttebeskrivelsene er relevante for samfunns- og 

arbeidsliv. Læringsutbyttebeskrivelsene må gi et godt bilde av den kompetansen man ønsker 

studenten skal sitte igjen med etter endt utdanning. Gode læringsutbyttebeskrivelser er lett 

gjenkjennelige for studenter, andre læresteder i inn- og utland, og arbeids- og samfunnsliv.  
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I det følgende ser jeg på innhold i doktorgradsprosjekt og kurser relatert til relevans for 

samfunn og arbeidsliv. Programmet utlover som beskrevet i sentrale dokument samfunns- og 

arbeidslivsrelevans gjennom å fokusere profesjonsutøving med et fokus på ‘å fremskaffe 

kunnskap for å optimalisere kliniske- og sosialfaglige hjelperelasjoner’ som beskrives i 

programmets innhold. Dertil teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap om funksjonelle og 

dysfunksjonelle tilnærminger i relasjoner mellom pasienter eller klienter med nærstående og 

profesjonelle. Forskning på forskjellige hjelperelasjoner og kontekster innom helse- og sosiale 

områder i hjem og på institusjoner er dermed relevant for studiet. Det samlende fokuset skal 

vare på forskning knyttet til hjelperelasjoner og hvordan disse kan gi en positiv effekt på 

bedringsprosesser. I tillegg blir det viktig for forskingen å fokusere på og avdekke negative 

effekter, vi har ennå litt kunnskap om den påførte lidelsen som mangelfulle eller krenkende 

relasjoner kan skape i helse- og sosialtjeneste. Media viser på forekomst, spesielt er 

barnevern, rus og psykiatri, og eldre pleie områder som blitt fokusert.  

Prosjekt dekker et vidt spekter av temaområder som rus, demens, rehabilitering, psykiske 

lidelser, sosialhistorie, overvekt og medisinsk fysiologi.  Jeg kan se at man beveger seg utøver 

profilen i flere av prosjektene og står innfør å granske og revidere programmet eller bli mer 

tydelig ved utlysning og antakelser. Stor søknad og opptak av kandidater i programmet kan 

ikke vare bare et kvantitativt måltall. Når flere av prosjektene beveger seg fra hjelperelasjoner 

og programmet risikerer å bli en ‘buffet’ der alt kan inngå kan programmets profil svekkes. 

Dermed risikerer man oppkomst av en ‘vollgrav’ mellom akkreditert program med 

programmets profil, kurser og den virkelige forskning som bedrives innom rammen for 

studiet. Studentene kan da oppleve at de ikke får den undervisning i forskerkursene, som de 

trenger for sine prosjekt. Profesjonsutøving er ikke det samme som hjelperelasjoner og det 

kan vurderes om programmets innhold skal breddes eller om navn skal endres for å svare mot 

innhold, som det er beskrevet i programplanen.  Doktorgradsutvalget bør ha transparente 

evalueringer når søknader vurderes mot programmets profil. Det handler dermed ikke bare om 

profil men også om kandidatenes rett til en utdanning, som svarer mot deres forskning i 

avhandlingsarbeid.  

Læringsutbytte 

Nivåene i NKR-kvalifikasjonsrammeverket (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 

læring (NKR)fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.12.2011 med oppdatering 2014 er basert 

på European Qualifications Framework med ‘level descriptors’, som er en samlet, systematisk 

og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner, som kan oppnås innenfor et 

utdanningssystem, nivå 8 Ph.D. (3.syklus). I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

for høyere utdanning skal en kandidat med fullført doktorgradsstudium i helse- og sosialfag 

med fokus på profesjonsutøvelse, ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse.  

1) Kunnskap: 

Kandidaten 
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• er i kunnskapsfronten innen emneområdet; strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse i 

helse- og sosialfag 

• behersker vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger relevant for helse 

og sosialtjenesten i spenningsfeltet mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi. 

• kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i 

forskning innen tematikken strukturelle vilkår for profesjonsutøving og faglig - autonomi 

• har omfattende kunnskap og kan vurdere kritisk hovedtrekk i norsk og internasjonal 

forskning innen fagfeltene 

• er i kunnskapsfronten innen kommunikasjonsteoretiske perspektiv og handtering av 

kommunikative prosesser som involverer brukere og nettverk i planlegging og gjennomføring 

av hjelperelasjoner på ulike nivå 

• har omfattende kunnskap om og kan analysere ulike etiske grunnlagsproblem innenfor 

vitenskapsteoretiske posisjoner og innenfor de feltene for profesjonsutøving som en forsker på  

 

2) Ferdigheter: 

Kandidaten: 

• kan fungere som selvstendig forsker og bidra til utvikling av ny kunnskap på høyt nivå 

innen fagfeltet 

• kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning i spenningsfeltet 

mellom strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og 

sosialtjenesten 

• kan håndtere komplekse faglige spørsmål og problematisere forskningsfeltets 

kunnskapsgrunnlag gjennom vitenskapsteoretiske, metodiske og etiske diskurser 

 

3) Generell kompetanse: 

Kandidaten: 

• kan identifisere forskningsetiske utfordringer i egen og andres forskning på fagfeltet 

og utøve sin forskning med faglig integritet 

• kan identifisere behov for ny forskning relevant for spenningsfeltet mellom 

strukturelle rammevilkår og faglig autonomi i profesjonsutøvelse innen helse- og 

sosialtjenesten 

• kan formidle forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale 

publiseringskanaler og delta aktivt i debatter innen fagfeltet 
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• har tilegnet seg tverrfaglig forståelse og tverrprofesjonell kompetanse gjennom møte 

med kandidater med ulik fagidentitet og yrkesbakgrunn 

Læringsutbyttes beskrivelser samsvarer godt med NKR kvalifikasjonsrammeverk. Det som 

mangler av læringsutbytte er følgende som bør vurderes inngå: Kandidaten kan vurdere 

behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon. 

Studiet har fire obligatoriske og tre valgfrie emner. Undervisningen i emnene blir gjennomført 

ved den høgskolen som har ansvaret for emnet og kandidatene vil dermed ha studieopphold 

ved begge institusjonene. Alle de fire obligatoriske emnene har vært gjennomført årlig og 

åpnes for eksterne deltakere, men programmets kandidater har blitt prioritert. Alle emnene 

som tilbys, skal samlet gi både dybde- og breddeforståelse for studiets profil. Emnevalgene er 

gjort med utgangspunkt i profilen. Programmet viderefører sentrale temaer i bachelor- og 

masterutdanningene ved de to høgskolene og det borger for kandidater, som ønsker fortsette 

sin utdanning mot en doktorgrad. De fire obligatoriske emnene er: Strukturelle vilkår for 

profesjonsutøvelse, Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods, 

Fordypning i kvalitativ forskningsmetode, Vitenskapsteori og etikk. I tillegg gjennomførte en 

for første gang det valgfrie kurset Profesjonsteori, profesjon og skjønnsutøvelse (5 stp.). De 

øvrige to valgbare kursene har ikke i det hele tatt blitt gjennomført. 

Obligatoriske kurser (4): 

1) DRHS 900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving  

Kurset er hovedkurset i programmet og viktig for profileringen. Det arrangeres ved 

Høgskulen i Volda. Emnet er absolutt sentralt i og med at det utdyper og konkretiserer 

studiets og sammenheng. Emnet har som ambisjon å utvikle kandidatenes evne til refleksjon 

over forholdet mellom kontekstuelle vilkår og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret 

analyseres kulturelle, samfunnsmessige, politiske og organisatoriske endringsprosesser som 

medfører nye krav og forventninger til profesjonsutøvere, både fra politikere og 

styringsbyråkrati, og fra brukere, media og publikum. Høsten 2018 var det 9 deltagere. Det 

ble gitt svært gode tilbakemeldinger fra studentene (77% tilfreds eller svært tilfreds). Pensum 

angis ikke på websidene. Utviklingsdelen og profesjonsetikk kunde også framgå i denne ende 

substanskurs, som er obligatorisk. 

2) DRHS 901 Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og mixed methods  

Høgskolen i Molde har ansvaret for dette kurset. Emnet har som intensjon å gi kandidatene 

økt innsikt i styrker og svakheter ved valg av kvantitative forskningsdesign samt anvendt 

kunnskap i multivariate måle- og analysemetoder. Emnet skal også gi metodekunnskap som er 

innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode ("mixed methods"). Det 

ble gjennomført V19 med 21 deltakere. De fleste deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger 

(67% tilfreds eller svært tilfreds), mens 2 studenter syntes det var for enkelt og 6 studenter var 

middels fornøyd.  Dette beskrives i selv evaluering at dette er et kurs som noen studenter føler 

de «må ta» fordi det er obligatorisk selv om de ikke kommer til å bruke slike metoder i 
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avhandlingen.  Disse metoder må brukes av alle for å forstå tidligere forskning og for framtida 

bruk, doktoranden skal lære seg for framtiden og får kommuniseres på denne måte. 

Mixed methods er ikke forbeholdt kvantitative metoder og kan gi studentene en oppfatning 

om denne approach, som en del av kvantitative metoder og bør inngå i begge deler beroende 

på hvilken metode, som tar ledningen i designen. Pensum er relevant utom en artikkel, som 

hører til den kvalitative kursen; Tong et al. om COREQ instrumentet.     

3) DRHS 902 Vitenskapsteori og etikk   

Emnet plasserer seg i spenningsfeltet mellom autonomi og forvaltning, som også kan forstås 

som en spenning mellom etikk og regelverk. Emnet har som ambisjon å øke kandidatenes 

bevissthet om etiske problemstillinger i profesjonelt arbeid med mennesker. Siden etikk 

forutsetter autonome valg og handlingsrom, drøfter en også potensielle trusler mot disse 

forutsetningene. Lover og forskrifter på dette området blir tematisert. Videre fokuseres det på 

at også forskning er en etisk ladet handling og hvilke etiske premisser som ligger i de 

vitenskapsteoretiske posisjonene. Høgskulen i Volda er ansvarlig. Forankret i og med 

eksempel fra fokus i studiet burde denne tas ved den egne utdanningen. Pensum er ikke 

tilgjengelig på web. 

4) DRHS 903 Fordypning i kvalitativ forskningsmetode 

Ambisjon om å gi kandidatene anvendt kunnskap i ulike kvalitative design og metoder. 

Teoretisk grunnlag blir vektlagt. En ser på metodenes historiske utvikling og relaterer dem til 

kunnskapsteori og metodologiske forutsetninger (f.eks. fenomenologi og hermeneutikk, 

narratologi, etnografi og konstruktivisme). Kriterier for vurdering av kvalitativ forskning blir 

gjennomgått og problematisert. Det legges vekt på praktiske øvelser. Begge emnene forankres 

i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan systematisere 

empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner i helse- og sosialfagene. Høgskolen i 

Molde arrangerer dette i samarbeid med Universitetet i Bergen. Det foreligger ikke skriftlig 

evaluering for dette kurset men bør fremover gjøres.  Som hovedkurs bør denne knyttes til 

programmet som helhet og utvikles i regi av høgskolene og tas som utgangspunkt for 

eventuelle behov av rekruttering. Pensum er relevant, en detalj-fokusgrupper, ikke 

forskningsgrupper. 

De fire valgfrie emnene er Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk, Professional 

caring in the intersection between system and lifeworld, Aggresjon, vold og bruk av tvang, 

Kommunikasjon i hjelperelasjoner: 

5) DRHS 906 Profesjonell omsorg i helse- og sosialtjenestene/ Professional Caring in 

the intersection between system and lifeworld  

Emnet foregår i nære relasjoner mellom bruker og profesjonsutøver. Rammene for 

profesjonell omsorg er vanligvis offentlige institusjoner preget av systemenes målrasjonalitet, 

noe som kan bidra til en omsorgskrise, som i noen sammenhenger kan forstås som systemets 

‘kolonisering’ av livsverden. Emnet fokuserer på teori og forskning som kan belyse omsorg 
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både på individ- og systemnivå og potensielle spenninger mellom nivåene. Undervisningen 

foregår på både norsk og engelsk. Kursen er relevant. Pensum informasjon mangler på web.   

6) DRHS 907 Aggresjon, vold og bruk av tvang i behandling 

Emnet dekker helse- og sosialfaglige områder, som kjennetegnet av kompliserte avveininger 

mellom tjeneste brukers autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne 

autonomien. Emnet har et hovedfokus på den vanskelige balansegangen mellom å kunne 

forstå, analysere og behandle aggresjon og vold og samtidig ivareta brukers integritet og 

autonomi. Tvangsbruk er i den sammenheng den mest ekstreme intervensjonen, og det er en 

kompleks relasjonell utfordring for både tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters 

autonomi og integritet. Kurset ble avlyst på grunn av for få påmeldte.  

7) DRHS 904 Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk  

Emnet har som ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til å gjenkjenne og reflektere over 

etiske dilemmaer som ofte oppstår i arbeid med mennesker. Emnet gir en innføring i sentrale 

profesjonsteoretiske og profesjonsetiske perspektiver som har betydning for yrkesutøvelse og 

forskning innen helse- og sosialfag. Emnet fokuserer videre på hvordan profesjonenes 

kvalifisering, roller, oppgaver og mandat kan forstås ut fra ulike teoretiske perspektiver. 

Ph.d.-kandidatene vil bli utfordret til å diskutere profesjonsetiske dilemmaer ut fra relevante 

lover og etiske retningslinjer. Nevnes ikke – uklart om den blitt gjennomført, finner ikke 

informasjon på web. Relevant kurs, som burde vare et første valg for deltakerne. 

8) DRHS 905 Kommunikasjon i hjelperelasjoner 

Nevnes ikke fordi dette emne har ikke vært tilbudt men burde vare et sentralt emne for 

profilen. 

Kurse porteføljen er relevant, omfattende og interessant og bør være av interesse for alle 

kandidater. Litteraturlister til alle kurser burde være tilgjengelige i programinformasjon og 

krever jevnlig oppdatering. 

 

FAGLIG INNHOLD, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER OG VURDERINGSORDNINGER  

 

Standardene sier at kandidatene skal bli vurdert gjennom å bruke publiserte kriterier, rettlinjer 

og prosedyrer på en konsistent måte. En generell studieplan finnes og valgfrihet for en 

individuell studieplan. Den er det viktigste instrumentet for kvalitets oppfølgning samt for 

kandidatenes rettssikkerhet.  Individuell studieplan bør opprettas for hver enkelt stipendiat og 

fast stelles av DU i forarbeid mellom programansvarlig leder efter samråd med doktorand og 

hoved veileder.  Den skal følges opp av DU men det framkommer ikke på hvilken måte dette 

konkretiseres og hva som følger ved eventuell uenighet. Maler skal vare oppdaterte og 

tydelige og vare tilgjengelig på norsk og engelsk om høgskolens strategi skal følges. Jeg vil 

rekommandere en gjennomgang av websider og maler.  
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Programmet omfatter 180 studiepoeng med en tidsnormert varighet over 3 år som heltid eller 

fireårsperiode med 75% tidsbruk. Forskningsdel er 150 studiepoeng og opplæringsdelen 30 

studiepoeng med en obligatorisk del, som er felles for alle og omfatter som nevnt 20 

studiepoeng: ‘Vitenskapsteori’, ‘Kvalitative metode’, ‘Kvantitative metode og Mixed 

methods’ og i tillegg gis en substanskurs, spesifikk for programmet som er benevnt 

‘Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse’, hver og en om 5 studiepoeng.  I tillegg 

presenteres 4 egne valgfrie emner som omfatter 5 studiepoeng: ‘Kommunikasjon i 

hjelperelasjoner’, ‘Aggresjon, vold og bruk av tvang’, ‘Profesjonsteori, profesjon og 

skjønnsutøvelse’, og ‘Profesjonell omsorg i skjæringspunkt mellom system og livsverden’.  

Den valgfrie delen utgjør 10 stp., som kan tas innenfor studiets fire valgfrie emner. Det er 

imidlertid åpnet for at kandidatene etter søknad til DU kan ta hele eller deler av denne valgfrie 

del ved andre ph.d.-programmer under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens 

avhandlingstema. Flere kandidater har benyttet seg av denne muligheten. De fire obligatoriske 

emnene skal etter vedtak i DU gjennomføres hvert år og de valgfrie emnene hvert annet år.  

Det er en risiko at profilen, som skal ha vært bygget fra egen utdanning, blir mangelfull og 

den egne utdanningen ikke utvikles og samarbeid forblir svakt mellom veiledere, som skal 

utgjøre basen for programmet.  Det syns i at de valgfrie emnene ikke vært arrangert så ofte, på 

grunn av liten påmelding og ett valgfritt emne har ikke i det hele tatt vært arrangert av samme 

grunn. Spørsmål oppstår om hvorfor så er fallet da kursene i høyeste grad er relevante for 

programmet. DU sammen med kursansvarlige rekommanderes ta grep for å få interesse for 

egne kurs. Man må då spør om en årsak er den at kandidatene forsker på annet enn det som er 

fokus i programmet.  

Utdanningens fokus kan bli utydelig når det bare inngår en obligatorisk emnes fordjupning 

om 5stp. En risk finns att kandidatene ikke kan få tilstrekkelig bredde og dyp for å utvikle de 

kunnskaper og ferdigheter med den kritiske kompetanse som kreves for området i relasjon til 

mål. Sådan kunnskap kan i for høy grad bli avhengig av det enkelte avhandlings arbeid 

spesielt som seminar virksomheten er begrenset og stipendiatene har mulighet å velge andre 

emner fra andre universitet. Derimot blir mål med vitenskapelig metodikk oppfylt med ulike 

typer av vitenskapsteori og metodekurser.  

Alle arrangerte emner blir evaluert i etterkant av gjennomføringen. Evalueringene er både 

muntlig og skriftlig. De skriftlige evalueringene gjennomføres anonymt ved hjelp av to litt 

ulike skjemaer. Det ene er utarbeidet ved UiB og ble anbefalt av DU etter små justeringer 

(DU-sak 17/16: 14 04) (vedlegg 4a). Dette skjemaet har en skala fra 0 (dårligst skår) til 4 

(beste skår) vedrørende sentrale forhold ved gjennomføringen av emnet. Ved evaluering av 

emnene arrangert ved HIM brukes dette skjemaet. Det andre skjemaet, som utfylles digitalt, er 

utarbeidet ved HVO og er tilpasset de aktuelle emnene. Dette benyttes ved evaluering av 

emnene som arrangeres ved HVO. Skalaen går her fra 1 (dårligst skår) til 5 (beste skår) 

(vedlegg 4b). Begge skjemaene gir også anledning til å gi kommentarer i fritekst. Utvikling av 

felles praksis for kvalitetsutvikling rekommanderes. 

Administrativt og faglig ansvar for emnene er fordelt mellom de to institusjonene.  Forelesere 

fra begge institusjoner deltar med undervisning på tvers av institusjonene. Med denne 
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organiseringen får kandidatene kjennskap til begge lærestedene, samtidig som det bidrar til å 

styrke et felles fagmiljø. Viktigere enn representasjon er foreleser kompetanse og det 

rekommanderes att spesialister også fra andre universitet tas inn på kursene som forelesere. 

Det anbefales at kandidatene tar de fire obligatoriske emnene tidligst mulig i studieløpet. Det 

er ikke fordi de skal få frigjort tid til arbeid med avhandlingen senere men min synspunkt er at 

de får en basis for sin forskning. De obligatoriske emnene har vært gjennomført hvert år og 

har vært åpne også for ph.d.-kandidater ved andre programmer og ansatte ved de to 

høgskolene.  

Avhandlingen som teller 150 stp, skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på høyt faglig 

nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og 

empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle 

ny faglig kunnskap og kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre 

vitenskapelige arbeider (artikler). Når avhandlingen er en samling av mindre arbeider bør den 

normalt bestå av tre til fire artikler, skrevet for tidsskrift med fagfellevurdering. Av disse skal 

to til tre være antatt eller publisert ved innlevering av avhandlingen. Antall arbeider vil 

avhenge av størrelse og kvalitet og av hvor mye kandidaten har bidratt. Med mindre særskilte 

grunner tilsier det, bør minimum to av artiklene være skrevet for internasjonale tidsskrifter. 

Kandidaten skal være førsteforfatter på minimum to av artiklene. Det er utarbeidet 

retningslinjer for ‘kappen’ i artikkelbaserte avhandlinger. 

Opphold ved annen institusjon, som kan vare inn- eller utland, oppmuntres. Det 

rekommanderes at opphold kan bli obligatorisk og/eller deltakelse i forskerskoler for mulighet 

til å bredde og fordype utdanning i tillegg til konferansedeltakelse.  

Språk angis som norsk i presentasjonen av studieprogrammet. Det bør vurderes om det ikke 

skal inkludere også skandinavisk og engelsk med tanke på utdanningens nivå og 

internasjonalisering. I kvalitetssystemet til Høgskolen i Molde skrives att høgskolen skal 

tilstrebe god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter. Høgskolens 

forskerutdanning skal holde høyt internasjonalt nivå og bidra til att høgskolen kan rekruttere 

høyt kvalifiserte vitenskapelig personell. Det er sikkert ikke bare for høgskolebehov som 

forskerutdanning er utviklet så her bør en granskning gjøres. Det er også en mismatch mellom 

beskrivelse av PhD utdanningen som studium på norsk og høgskolens mål av 

internasjonalisering - som ikke er unikt for høgskolen. 

Midtveisevaluering og avslutningsseminar 

Etter halv normert studietid gjennomføres en midtveisevaluering av kandidatens framdrift. 

Det er utarbeidet prosedyre for denne evalueringen (DU-sak 60/15: 17/12). Retningslinjer 

viser at programmet muliggjør et avslutningsseminar, som benevnes ‘sluttlesing’. Det 

kommer ikke fram hva kompetansekrav opponent har eller om det er en ekstern og/eller intern 

opponent. Veilederrapport (dokument fra 2015) åpnes ikke heller for vurdering.  

Arbeids- og undervisningsformer  
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Arbeidsformene innenfor alle emnene er lagt opp slik at kandidatene har mulighet til å tilegne 

seg stoffet over tid og benytte varierte innlæringsmetoder (forelesning, seminar, praktiske 

øvelser, skrivetrening). Det forventes høy grad av egeninnsats og at kandidaten skal utvikle 

evne til selvstendighet. Samtlige emner er regelmessig gjenstand for evaluering som omfatter 

kandidatevaluering, vurdering av emnet sett i forhold til fastsatt målsetting samt oppfølging 

av tidligere evalueringer.   

Arbeidet med avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Hovedveileder skal 

normalt være tilsatt ved en av de to høgskolene. I tillegg skal kandidatene ha en eller flere 

medveileder/e. I den reviderte Samarbeidsavtalen, datert 31. oktober 2019, mellom HIM og 

HVO er det presisert at hvis en kandidat av faglige grunner har ekstern hovedveileder, skal 

det alltid være en intern medveileder. Kandidat og veileder undertegner en 

veiledningskontrakt der begges plikter og rettigheter er klargjort. I arbeidet med avhandlingen 

oppfordres kandidatene til å delta aktivt i institusjonenes forskningsmiljø og i relevante 

forskningsgrupper. Om profilen skal avgjøre - som den bør gjøre - så skal det på s a s naturlig 

vei finnes forskningsgruppe, som blir ‘hjem’ for den nye kandidaten.  

Underveis i studiet gjennomføres det kontinuerlig evaluering av kandidatens progresjon og 

resultat. I henhold til ph.d. forskriften, § 9-1 Rapportering, «… skal ph.d.-kandidaten årlig 

levere skriftlige rapporter til doktorgradsutvalget om framdrift i henhold til ph.d.-planen. 

Hovedveileder leverer årlig separat rapport. Rapportene skrives på særskilt skjema». Det er 

utarbeidet skjemaer for dette formålet (DU-sak 32/15: 08.06). Framdriftsrapportene legges 

frem for DU som fatter vedtak om godkjenning av rapportene. Rapportene blir lagret på hver 

enkelt kandidats mappe i P360.  

1) Emnet DRHS 900: Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse. Emneansvarlig: HVO. Dette 

profileringsemnet ble arrangert første gang høsten 2015, og arrangeres for femte gang høsten 

2019. Emnet har begrenset opptak (inntil 15 deltakere) og har vært omtrent fulltegnet med en 

blanding av deltakere fra eget ph.d.-program, kandidater fra andre program, faglig tilsatte ved 

de to høgskolene, samt eksterne deltakere som er faglig kvalifiserte, her blir deltakere fra 

Helse Møre og Romsdal prioritert. Det er utarbeidet reglement som prioriterer opptak i nevnte 

rekkefølge. Gjennomgående tar egne ph.d.-kandidater dette emnet helt i starten av sin 

stipendiatperiode. Emnet blir gjennomført over to samlinger ved HVO. En tilstreber 

seminarform i undervisningen slik at kandidatene blir aktive deltakere. I den første samlingen 

gjennomgås og operasjonaliseres former og nivå for profesjonsutøvelsens strukturelle vilkår, 

samt sentrale begreper og relevante teoretiske perspektiv. I den andre samlingen skal 

kandidatene også presentere opplegg for eget fagessay, som de får tilbakemelding på. Pensum 

for emnet oppdateres jevnlig. Det er mer omfattende enn vanlig for tilsvarende kurs, men en 

forventer at kandidatene gjør et relevant utvalg i forhold til egne prosjekt. Alle 

gjennomføringene har blitt evaluert, de to første gangene først som diskusjon i smågrupper, 

og deretter diskusjon i plenum. Ved de andre gjennomføringene er evalueringen gjort 

anonymisert ved hjelp av det digitale skjemaet. Både de kvantitative og kvalitative svarene gir 

svært god evaluering, både når det gjelder form og innhold. Dette bekreftes også av 

kandidatundersøkelsen fra våren 2019. Evalueringene har følgelig bare ført til mindre 

justeringer så langt. Innenfor denne strukturen kan innholdet i emnet i framtiden variere i 
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forhold til ulike konkrete tema som tas opp, avhengig både av aktualitet og av 

forskningskompetansen hos kursansvarlige.  

2) Emnet DRHS 901Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods.  

Emneansvarlig HIM. Hovedfokus i dette emnet er å gi kandidatene anvendt kunnskap i 

multivariate måle- og analysemetoder. Utvalget av kvantitative metoder som dekkes, 

forankrer emnet i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan 

systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner. Dette er utmerket og det 

rekommanderes at denne kursen ikke skal erstattes av kurser ved andre universitet. Emnet 

skal også gi metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og 

kvalitativ metode ("mixed methods"), og å bruke multivariate metoder i utforming og 

gjennomføring av forskningsdesign. De statistiske metodene er valgt fordi de er relevante for 

et bredt spekter av forskningsdesign. I tillegg til tre forelesere fra ph.d.-programmet foreleser 

også en av Norges mest meriterte statistikere her. Et gjennomsnitt på 74% av deltakerne for 

de fire årene kurset er arrangert (2016 – 2019) har vurdert emnets læringsutbytte som 

godt/meget godt. 

3) Emnet DRSH 902: Vitenskapsteori og etikk.  

Emneansvarlig: HVO. Emnet har vært gjennomført i vårsemesteret 2016, 2017, 2018 og 

2019. Evalueringene er gode gjennom hele perioden. Her har to ansatte ved HVO byttet på 

emneansvaret, begge har stått for mye av undervisningen. Evalueringene er gjennomgående 

positive, med om lag 40 % «svært fornøyd» og 40 % «fornøyd» på de fleste faktorene. En 

episode med en gjestelærer på ett tema trakk ned, ellers er det i all hovedsak teknikaliteter en 

har hatt innvendinger mot, som samordning av dataprogram mellom Molde og Volda. De 

fleste finner pensum relevant og interessant, men noen unntak av deltakere som har liten 

bakgrunn for disse emnene. Vekslingen mellom undervisning og framlegg gir god respons, 

selv om flere vil ha noe mer av det siste. Hovedstrukturen i pensum ligger fast, men på 

bakgrunn av reaksjoner fra deltakerne, er det gjort noen endringer i pensum, dels for å bytte ut 

vanskelige tekster, dels for å finne stoff som gir enkel oversikt (gjerne som anbefalt lesing). 

Selv om hovedansvarlig for emnet har vært byttet ut ved ett tilfelle (på grunn av permisjon), 

er evalueringene gjennomgående like. Kurset ble arrangert V19 med 9 deltagere. Kurset ble 

evaluert både kvantitativt og kvalitativt med svært gode tilbakemeldinger om læringsutbytte 

(89% godt eller meget godt).   

4)Emnet DRHS 903: Fordypning i kvalitative forskningsmetoder.  

Emnet har vært arrangert for ph.d.-kandidater siden 2009 ved UiB og f.o.m 2010 som et 

samarbeid mellom UiB og HIM. Emnet ble f.o.m. 2015 obligatorisk for kandidatene ved det 

aktuelle ph.d.programmet. F.o.m. vårsemesteret 2018 ble emneansvaret flyttet til HIM (DU-

sak 50/17 23.11). Emnet er organisert ved to samlinger der en veksler mellom teoretisk 

undervisning, seminarvirksomhet og praktiske øvelser. Kandidatene arbeider med en 

gruppeoppgave mellom de to samlingene, og presenteres på annen samling. Fremlegget 

vurderes av underviserne til bestått/ikke bestått, og hittil har alle bestått. Emnet blir evaluert 

muntlig og skriftlig. I perioden 2015-2017 hadde emnet benevnelsen MEDKVFORSK 1. 



34 
 

Terese Bondas, Fagfellevurdering av PhD-studium i helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 
 

Antall deltakere var henholdsvis 13, 12 og 21. Tilbakemeldingene var overveiende gode, 

kombinasjonen av teori og praktiske øvelser var særlig godt evaluert. Gjennomsnittskåre for 

de tre årene på punktet Generelt inntrykk var på 3,6 (svarprosent 85, 91, 60). Perioden 2018-

2019: Etter 2017-evalueringen ga noen deltakere tilbakemelding om at de ikke følte seg 

tilstrekkelig utfordret. Ved overføring av emneansvaret fra UiB til HIM ønsket man derfor å 

høyne nivået ved å gjøre mindre justeringer i pensum og undervisning. Det ble også krav om 

at deltakerne skulle utføre en intervjuøvelse før kurset, som ellers ble beholdt uforandret. 

Antall deltakere var 20 og 15. Også nå har både de muntlige og de skriftlige evalueringene 

vært svært positive. De praktiske øvelsene og undervisergruppens innsats nevnes spesielt, 

noen ga uttrykk for at nivået var vel høyt. Deltakerne sa de hadde hatt spennende dager med 

stort læringsutbytte, noe som også ble reflektert i den skriftlige evalueringen. 

Gjennomsnittssår på samtlige punkt lå mellom 3 og 4. De valgfrie emnene evalueres både 

muntlig og skriftlig i etterkant av gjennomføringen. De skriftlige evalueringene gjennomføres 

anonymt ved hjelp av de samme to skjemaene som benyttes ved de obligatoriske emnene. 

HVO benytter det digitale og HIM det manuelle skjemaet.  

De fire valgfrie emnene  

De fire valgfrie emnene var i utgangspunktet tenkt arrangert hvert annet år, det har det 

imidlertid ikke vært behov for på grunn av liten søknad, noe som skyldes at kandidatene har 

mulighet til å velge eksterne emner i opplæringens valgfrie del.   

5)Emnet DRHS 904: Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk. Emneansvarlig: 

HVO. Emnet skal etter vedtak i DU tilbys hvert annet år, men har kun vært arrangert i 2017. 

Emnet ble også lyst ut i 2019, men ble ikke gjennomført pga for få deltakere. Undervisningen 

i 2017 ble gjennomført over to samlinger ved HVO og bestod av forelesninger over pensum, 

utstrakt bruk av studentaktive læringsformer og diskusjon av case fra praksisfeltet. Det ble 

gjennomført både underveisevaluering og sluttevaluering. Responsen på opplegget og 

gjennomføringen av den første samlingen var så god at det ikke ble gjort vesentlige endringer 

i opplegget til den andre samlingen. Sluttevalueringen viste en høy tilfredshet med emnet 100 

% av deltakerne (n = 9) var tilfreds eller svært tilfreds totalt sett, og 100 % tilfredshet både 

med undervisningen og med eget læringsutbytte. Deltakerne framhevet særlig varierte 

undervisningsopplegg, gode faglige tilbakemeldinger på framlegg og arbeidskrav, godt klima 

for diskusjon og praksisrelevans i sine kommentarer. Som en videreutvikling av emnet, kan 

det legges til rette for bruk av diskusjonsforum for å øke samhandlingen mellom kandidatene 

mellom samlingene. For øvrig fungerte opplegget såpass godt at det kan videreføres i sin 

nåværende form.  

6) Emnet DRHS 906: Professional caring in the intersection between system and lifeworld.  

Emne-ansvarlig: HIM. Emnet har vært arrangert to ganger; våren 2018 og høsten 2019 med 

henholdsvis 14 og 8 deltakere. Det har vært forsøkt oppsatt to ganger tidligere, men blitt 

avlyst pga få deltakere. Som begrunnelse viser kandidatene til mange tilbud, både internt og 

eksternt. Emnebeskrivelsen er på engelsk, fordi noen av bidragsyterne både når det gjelder 

planlegging og undervisning har vært fra USA (University of California, San Francisco). 

Deler av undervisningen ble av samme grunn holdt på engelsk i 2018, og all undervisning var 
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på engelsk i 2019. Ved begge evalueringene var det jevnt over gode tilbakemeldinger. Første 

gjennomføring ga en skår mellom 3 og 4 (vedlegg 2b) på relevans av faglig innhold, litteratur 

og undervisning. Det var noe større spredning på faglig bredde og mengde, med en skår fra 2-

4.  Faglig vanskelighetsgrad på litteratur og fag ble skåret med 2-3 og egeninnsats med 2 eller 

4. Ved andre gjennomføring ga tre av fire emnet gode tilbakemeldinger, med skår 3-4 på alle 

områder. En av fire var mindre fornøyd, og ga kurset en skår på 2 på de fleste områder. 

Forbedringspotensialer som ble nevnt ved begge evalueringene, var ønske om en mer likelig 

fordeling av tidsbruken for til de ulike omsorgsteoretikerne og mer bruk av studentaktive 

metoder.  

7)Emnet DRHS 907: Aggresjon, vold og bruk av tvang 

Emneansvarlig HIM. Emnet har blitt gjennomført bare en gang, høsten 2017, med ni 

deltakere. Emnet dekker helse- og sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte 

avveininger mellom tjenestebrukeres autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å 

begrense denne autonomien. Dette emnet er det eneste ph.d.-emnet innenfor temaområdet i 

Norge. Fire ledende klinikere og forskere deltar som forelesere, to av dem med høy 

internasjonal ranking, og 87.5% av deltakerne vurderte læringsutbyttet som godt/meget godt.  

Kurset måtte avlyses pga for liten påmelding i 2019.  

8)DRHS 905 Kommunikasjon i hjelperelasjoner 

Kursen har ikke blitt gjennomført. 

Kandidatevaluering av hele programmet  

Som en del av den interne evalueringen av doktorgradsprogrammet ble det våren 2019 

gjennomført en spørreundersøkelse blant alle kandidatene ved ph.d.-programmet. 

Ph.d.kandidatenes representant i planleggingsgruppen for Metodeforum var med på å utforme 

undersøkelsen. Resultatene av kandidatundersøkelsen ble presentert og diskutert på et 

heldagsseminar i Metodeforum i Molde, 9. mai 2019.  Doktorgradsprogrammet hadde 26 

kandidater da undersøkelsen ble distribuert, og med 100 % svar. Hovedresultatet er at 

kandidatene har en høy tilfredshet både med programmet som helhet og de ulike elementene 

som inngår i det.  Her gis en oversikt over hvordan opplæringsdelen, veiledningen og 

programmet i sin helhet ble evaluert:  

1) 77 % av kandidatene svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med 

doktorgradsprogrammet som helhet mens 4 % oppgir at de er lite tilfreds.  

2) 73 % av kandidatene er tilfreds eller svært tilfreds med de poenggivende kursene som 

inngår i ph.d.-programmet mens 4 % oppgir at de er lite tilfreds.   

3) 87 % oppgir at de er godt eller svært godt fornøyd med kvaliteten på veiledningen. 

Ingen oppgir at de er lite fornøyd.   

4) 83 % oppgir at de er godt fornøyd eller svært godt fornøyd med veileders 

tilgjengelighet. Ingen oppgir at de er lite fornøyd.   

5) 78 % oppgir at de er tilfreds eller svært tilfreds med Metodeforum. Ingen oppgir at de 

er lite tilfreds.    
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6) 87 % av kandidatene deltar i forskningsgrupper. Av de kandidatene som deltar, oppgir 

84 % at deltakelsen er nyttig eller svært nyttig for ph.d.-arbeidet.  

7) 67 % oppgir at de blir fulgt opp godt eller svært godt av administrativt ansatte mens 12 

% svarer dårlig eller svært dårlig.   

Dialog med kandidatene er dertil viktig og det er både veilederes og programledelses ansvar å 

følge opp. Her finnes tall, som bør analyseres for utvikling. 

Programansvarlig 

Doktorgradsprogrammet har programansvarlig som veksler mellom HVO og HIM. Det året 

den ene høgskolen ikke har programansvar, er det likevel en hovedansvarlig ved den 

høgskolen. Ledelsen og koordineringen/sekretariatet i doktorgradsutvalget roterer på samme 

måten som programsvaret.   

Midtveisevalueringer, medarbeidersamtaler med stipendiatene og evalueringer av 

enkeltemner er også sentrale i kvalitetsarbeidet. Programmet inngår i HIM sitt overordnede 

kvalitetssikringssystem med alle elementer: 

(https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/).   

Eksternt samarbeid – nasjonalt og internasjonalt  

Fagpersonene i doktorgradsprogrammet er med i mange nettverk, som de aktivt bruker som 

bidragsytere i Metodeforum, til midtveisevalueringer, til å finne veiledere og til å være 

medlemmer i disputaskomiteer. Kollegaene i nettverkene er også aktuelle som medforfattere 

for fagpersoner og/eller kandidater i programmet. HVO har samarbeidsavtale med 

Universitetet i Bergen, og er med i Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet; UH-nett 

Vest. Innenfor rammene av UH-nett Vest er det etablert tre forskningsgrupper som HVO 

deltar i. Temaer i forskningsgruppene er barnevern, rus og NAVs virksomhet. Fagpersoner 

ved HVO er også med i forskerskolen Western Norway Graduate School of Educational 

Research II i WNGER II, som gir ph.d.-kandidatene tilgang på kurs av høy kvalitet som 

kompletterer porteføljen til ph.d.-programmet. WNGER II har årlige seminarer for ph.d.-

veiledere som flere med tilknytning til doktorgradsprogrammet har deltatt på. HIM er også 

representert i European Society for Social Drug Research. Videre samarbeider de ansatte med 

kollegaer ved NTNU, UIO, Københavns Universitet, Södertörns Högskola, Høgskulen på 

Vestlandet, Politihøgskolens forskningsavdeling mfl. HVO har mange partnerinstitusjoner 

innenfor sosialfag og HIM innen helse- og sosialfag.  HIM er med i Samarbeidsorganet for 

utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt Norge, og høgskolene i Molde og Volda er 

med i Samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon og i Samarbeidsutvalg for utdanning i 

Helse Midt Norge – se link https://helse-midt.no/ samarbeidsorganet. I forbindelse med ny 

lokal utvalgsstruktur i Helse Møre og Romsdal, opprettes et Lokalt samarbeidsorgan for 

utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Møre og Romsdal, NTNU, Høgskolen i 

Molde og Høgskulen i Volda i 2020. Dette er en viktig arena for kontakt med praksisfeltet, 

som også er viktig i doktorgradsprogrammet, både med tanke på rekruttering til programmet 

og for å fange opp forskningsbehov.  

https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/


37 
 

Terese Bondas, Fagfellevurdering av PhD-studium i helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 
 

HIM har årlige søknader på utlyste midler fra Helse Midt Norge, både når det gjelder 

stipendiatstillinger, postdoc-stillinger og utenlands-stipend. Så langt har vi ekstern 

finansiering på en stipendiat og et utenlandsstipend fra disse midlene. HIM har også to 

eksternt finansierte stipendiatstillinger gjennom Norges forskningsråd både som næringsph.d. 

og prosjektfinansiering med kjent kandidat. Utvikling av eksternt finansierte ph.d. kandidat er 

ikke mulig foruten forskningsgrupper med innovativ høy kvalitative søknader i aktuell 

forskningstematikk. Felles forskningsprosjekt mellom vitenskapelig ansatte ved HIM og HVO 

er ennå i planfase med mangel på EU og NFR-prosjektmidler. 

Oversikt over eksterne søknader om midler: 

Ekeland, TJ; Heggen, K.; Sørbø, J.I.; Leer Salvesen, K.; Ødegaard, A.; Vatne, S.; Gjengedal, 

E.; Bjørkly, S.; Mesel, T.; Pithouse, A.; Iversen, A.; Høgsbro, K.; Myklebust, V.; Hasle, B.: 

Framing Professional Responsibility. Professional Practice and Reflexive Governing in the 

Welfare State. Challenges and Dilemmas, 2014 Volda (6), Molde (4), andre (4) Budsjett 21 

mill. Ikke innvilget støtte, Strategisk høgskoleprosjekt, NFR, rapportert som ikke igangsatt  

Gjengedal, E; Lykkeslet, E.; Sæther, W.H.; Sørbø, J.I. Helseteater: ‘All verden er en scene’. 

Teaterscenen som arena for helseopplysning -  bearbeidelse av erfaringer med 

demenssykdom. 2013-2016, Volda (1), Molde (2), andre (1), 698.000 kr, NFF Midt-Norge: 

Innovasjon i offentlig sektor, 3 fagfellevurderte artikler  

Stokken, R., Hoemsnes, H.; Andenes, E.; Dahl, S.L. Forskarblikk på barneblikk. Basis, status 

og vegen vidare. 2018 Volda (3), Molde (1) 100.000 kr eks. moms BOA 1 fagfellevurdert 

artikkel og 1 rapport, Stokken, R., Hoemsnes, H.; Andenes, E.; Dahl, S.L. Forskarblikk på 

tverrfaglig helsestasjon, 2018-2019 Volda (3), Molde (1), 240.000 kr eks. moms, BOA 1 

fagfellevurdert artikkel og 1 rapport  

Leer-Salvesen, K; Vatnar, S.K.B; Bjørkly, S.; Holmboe, M.; Sørbø, M.; Smaadahl, T.; Laake, 

P.; Douglas, K.; Devaney, J.; Stanley, N.; Fuglseth, K.  Mandatory Reporting of Intimate 

Partner Violence, 2018- Volda (3), Molde (3), andre (5), Søkt NFR 2019. Budsjett 32 mill. 

HELSEVEL og FRIPRO, NFR, 3 fagfellevurderte artikler  

Larsen, B K; Dale, K. Y. Ødegård, A. Mind the gap- exploring interagency collaboration in 

the transition from prison to society. 2018- Volda (1), Molde (2) FoU, ph.d. FoU 1 artikkel 

publisert 3 planlagte artikler  

Breimo, J. P; Ødegård, A.; Willumsen, E.; Stokken, R.; Hasle, B.: Iversen, H. P.; 

Thommessen, H.m.fl. Co-creating innovative educational models for collaborative learning, 

2018 Volda (2), Molde (3) , Ca 12. mill NFR Ikke igangsatt.  

Oversikten viser at tilgang til eksterne stipendiatmidler er ennå lav. Høgskolene i Volda og 

Molde er med i styringsråd for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Det er også 

en arena som er viktig med tanke på å fange opp det som skjer i kommuner og helseforetak, 

og utfordringer i praksisfeltet som kan ligge til grunn for tema for doktorgradsarbeid. Også 

dette organet kan brukes mer aktivt med tanke på rekruttering til doktorgradsprogrammet, og 

mulig ekstern finansiering av stipender.  HIM har samarbeid med Helseinnovasjonssenteret i 
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Kristiansund, som er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning 

og samhandling. En har allerede etablert et samarbeid om utdanning rundt velferdsteknologi 

og simuleringsaktivitet, men det pågår allerede et arbeid med å inngå aktuelt 

forskningssamarbeid når det gjelder utvikling av fremtidens helsetjenester. Offentlig 

finansierte ph.d.-er er aktuelt her i samarbeid med kommunene.  HVO har jevnlige møter med 

NAV, Møre og Romsdal, der forskere (inkludert stipendiater) presenterer forskningsprosjekter 

med relevans for NAV, og NAV formidler behov for kompetanse og forskning i sine 

organisasjoner. Høgskolene i Molde og Volda er også jevnlig i dialog med regionråd og andre 

sammenslutninger for kommunene. Disse arenaene må også brukes mer aktivt inn i 

doktorgradsprogrammet. Både med tanke på rekruttering, til å fange opp aktuelle tema for 

doktorgrader og med tanke på offentlig finansierte ph.d.-er.  

Det beskrives i tilsendte dokument at internasjonalisering har vært oppe til diskusjon flere 

ganger i DU, spesielt med tanke på om ph.d.-emnene bør være engelskspråklige. DU har sett 

fordeler og ulemper med en slik endring. Når de gjelder andre sider av internasjonalisering 

som f.eks. at lærere og/eller ph.d.-kandidater er involvert i internasjonale forskningsgrupper 

og prosjekter, så har programmet bidratt til dette. HIM har flere avtaler (Memorandum of 

understanding, MOU) med europeiske universiteter (f.eks. i Italia, Sverige og Danmark), og 

med universiteter i f.eks. USA og Etiopia. Alle disse avtalene er knyttet til pågående 

forskningssamarbeid. Fem av 14 kandidater er i slike samarbeid. Noen lærere og kandidater er 

også i EU finansierte prosjekter. Gjennom bistillinger på f.eks. NTNU og Oslo 

Universitetssykehus, er noen av lærerne med i internasjonale forskningsnettverk, noe som 

også avspeiles i forskningspublikasjoner. Samlet sett gir dette kandidatene muligheter til å 

komme inn i internasjonale nettverk. Det er inngått flere internasjonale avtaler, som omfatter 

forskningssamarbeid mellom UiB, NTNU, Hawassa University, Ethiopia, University of 

Verona, University of East Anglia, Norwich Faculty of Medicine and Health Sciences Centre 

for Interprofessional Practice, University of California, San Francisco (UCSF) School of 

Nursing, Aarhus Universitet, Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund kommune, Oslo 

Universitetssykehus Ullevål, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for 

Helse Sør-Øst (KPS), Martin Comenius University in Bratislava, Cardiff University School of 

Social Sciences, Høgskulen på Vestlandet, Universitet i Agder.  

 

VIDEREUTVIKLING AV KVALITETEN I STUDIEPROGRAMMET OG TILTAK 

 

Studieprogrammet skal vare satt sammen og blir gjennomført slik at studentene får gode 

muligheter til å oppnå læringsutbytte innen rimelig tid, og slik at utdanningen dekker 

samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov. I tillegg skal utdanningen bidra til dannelse, 

som er en livslang prosess.  Det er mer vanskelig å vurdere innom rammen for en periodisk 

fagfelle evaluering som denne. Alumni evalueringer med kandidater og arbeidsliv kan gi noe 

svar etter at programmet eksaminert flere kandidater. I evalueringen har NOKUT:s veiledning 

og ENQA:s standarder blitt brukt og dertil egen lang internasjonal akademisk erfaring.  
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Det finnes potensial for utvikling av svake sider i en ennå ung utdanning og tiltak 

rekommanderes. I det følgende sammenfatter jeg de sentrale synspunktene i styrker og 

svakheter med en inndeling i programfokus, internasjonalisering, finansiering, kurser og 

arenaer og fagmiljø. Jeg rekommanderer et antall tiltak på ulike nivåer basert på evalueringen 

av programmet, som ennå er i tidlig fase (5 år, 3 disputerte kandidater). 

Programmets fokus og organisering 

Studiet organiseres som en fellesgrad mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, to 

mindre høgskoler og skal normalt gjennomføres i løpet av tre år på heltid (100 %) eller fire år 

med 75 prosent studiebelastning. Med første opptak 2015 og 2016 av et 10-tal kandidater 

hadde forventning vært flere enn de 3 som har disputert. I selv evalueringene utloves flere 

leveringer dette år.  Viktig er å følge opp og se behov av støtte når finansieringsperiode ser ut 

å ta slutt føre avhandlingsarbeid er avklart.  

Det er etablert doktorgradsutvalg med representanter fra begge de samarbeidende 

institusjonene som ivaretar studiet og kandidatene. Utvalget har ansvar for utvikling og 

godkjenning av studieplan og emnebeskrivelser, studentopptak, utarbeidelse av utfyllende 

retningslinjer og gjennomføring av studiet. Høgskolen i Molde har en forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) som også gjelder for alle ph.d-kandidatene på fellesgraden på ph.d 

i helse - og sosialfag og garanterer formelle laglige strukturer for programmet. Utvalget ledes 

av professor i to-års periode og for den viktige kontinuiteten og utviklingen kan vurderes en 

lengre periode. 

Studiet er tverrfaglig og henvender seg til både helse- og sosialfagene. Intensjonen er å utvikle 

forskningsbasert kunnskap med relevans for ulike helse- og sosialfaglige praksisfelt der 

relasjonell profesjonsutøvelse i samspill med forvaltning og faglig autonomi er fellesnevnere. 

Emneporteføljen er bygget opp om disse elementene og elementene henger fint sammen og 

utgjør en god basis for gjennomføring. Sterke sider er utvikling av et nytt program med 

relevans for arbeidsliv og samfunn i en global verden der helse- og sosiale området stendig 

krever fornyelse gjennom FoU og ledelse, som i sin tur krever utdanning på høyeste nivå.  

Rekommandasjonen er å se øver tematisk fokus, som skal holde over tid og som gjør 

programmet mindre sårbart. Toppkompetanse med kontinuitet er viktig, faste 

veilederressurser i programnære forskergrupper med jevnlige forskerseminar, deltakelse i 

relevante forskerskoler, internasjonal utveksling samt utlysninger og opptak med fokus på 

programprofilen er viktige for utvikling. De brister som finns synes vare en mangel på 

stabilitet og usikkerhet som viser seg i prosjekt, som er marginale relatert til programmets 

hensikt. I en mer storskala forskerutdanning med grund i en disiplin er langsiktighet og 

stabilitet ikke så beroende av ett tydelig avgrenset kunnskapsområde, som dertil må 

konkretiseres og bli beaktet i enhver prosjekt.  

Som sterke sider beskrives et tverrprofesjonelt og tverrdisiplinært program men risiko er at 

det som ser ut som fruktbare mål er vanskelige å konkretisere. Hva dette konkret har hatt for 

betydning for den enkelte studentens prosjekt kan ikke evalueres etter bare tre helt forskjellige 

disputaser.  Det er viktig å se på etterhand i nåværende prosjekt men framfør alt i kommende 

utlysninger for å forvalte programmets potensialer. Mangesidig og fleksibel når det gjelder 



40 
 

Terese Bondas, Fagfellevurdering av PhD-studium i helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda 
 

forskningstemaer og forskningsmetoder beskrives som en styrke. Jeg konstaterer her at det er 

en styrke så langt dette ligger innenfor profilen til PhD programmet. Forskningsmetode er 

sjelden avgjørende, derimot er forskningstema avgjørende. Med et så bredt nedslagsfelt er 

risikoen høy for ’anything goes’ som risikerer å bli det hva veilederne selv ser som viktig eller 

hva nye søknader inneholder av fokus. Den tverrprofesjonelle og tverrdisiplinære 

tilnærmingen i programmet kan hemme styrking og konsentrasjon innenfor de enkelte fagene 

og disiplinene. Da bygger det på en antakelse at ‘tverr tilnærminger’ er noe alle skal 

etterstrebe.  Det trenger ikke vare så om det finnes vilje til samarbeid og lærere, som ser verdi 

av samarbeid og gir bidrag fra egen disiplin. Da omhandler forskning ikke om normativ ideale 

av obligatorisk integrering. Man kan se kritisk på de egne målene med å dra veksler fra 

forskjell gjennom parallelle prosjekt innom samme tematikk eller sekvenser hvor ståsted 

varierer eller samspill mellom flere disipliner og perspektiver.  

Presentasjon på web-sidene mangler delvis oppdatert informasjon med eldre maler. God 

struktur på oppfølging av kandidatene progresjon i ph.d.-løpet gir god oversikt. Det er ikke en 

tilgjengelig og god oversikt i den informasjon, som er tilsendt om kandidatenes arbeid. De 

tilsendte prosjektskissene er beskrevet på en måte som gjør det vanskelig å lese, tittel savnes, 

en del savner navn, det er i form av Job Norge søknader, tidligere artikkel (fra masteren). 

Språk og dokumentmaler er på norsk og bør vurderes om de skal også vare på engelsk. En 

oversyn av maler og websider for oppdatering og oversetting til engelsk om man etterstreber 

internasjonale studenter er nødvendig. Det er vanskelig å se innhold i malene da de ikke alle 

åpnes for ekstern bruker for å se hva de har for plass og betydning. Avhandlingsserie for 

doktorgrader savnes, den som finnes er for PhD avhandlinger i logistikk så her 

rekommanderes en egen (digital) serie for programområdet. 

God administrativ støtte beskrives med fast sekretariat på begge høgskolene – kan det være 

negativt om det skal vare et felles utdanning?  Ikke alle kandidater føler seg ivaretatt med 

administrativ støtte viser evalueringen av hele programmet. 

Internasjonalisering  

Internasjonalisering syns svakt ennå og t eks språk angis som norsk på programmets forside. 

Det er ikke i tråd med hverken høgskolenes strategier eller standardene for høyere utdanning. 

Det tilrettelegges for at kandidater tilbringer noe av studietiden ved en anerkjent utenlandsk 

utdannings- eller forskningsinstitusjon, der det er mulig å arbeide videre med 

problemstillinger i tilknytning til avhandlingen, eller som tilbyr kurs eller emner med relevans 

for kandidatens prosjekt. For å gjøre utenlandsopphold enklere for kandidatene er det inngått 

flere samarbeidsavtaler som muliggjør studentutveksling og internasjonalisering. På hvilken 

måte finansiering kan fås eller om noen av stipendiatene vært på opphold ved annet 

universitet eller om det vært phd kandidater på utveksling fra andre universitet kan man ikke 

se av dokumentasjon. PhD kursene er på norsk med en valgbar kurs som vært 

engelskspråklig.  Det finnes intensjonsavtaler knyttet til pågående forskningssamarbeid og 

fem studenter deltar. Samlet sett gir dette studentene muligheter til å komme inn i 

internasjonale nettverk. Det er forskningen og publikasjonene og deltakelse i internasjonale 

konferanser som er viktige.  
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Finansiering 

Et stort flertall av stipendiatene er intern finansierte.  Man ønsker delte finansieringsløsninger 

og på å få flere søkere med ekstern finansiering men det krever sterke forskerteam med 

innovative tematikk. Det finnes også finansieringsmuligheter fra Helse-Midt eller Offentlig 

sektor-Ph.D som burde prøves. Programmet er fortsatt i en oppbyggingsfase og strategiske 

satsninger er viktige for å stabilisere utdanningen.  Nye ideer og forskningsproduksjon, som 

kan tilføyes fra nye søkende og styrking av relevante forskergrupper er sentrale for utvikling.  

Kurser og arenaer 

Ph.d. - studiet består av en opplæringsdel (30 stp.) og en forskningsdel (150 stp.). 

Opplæringsdelen består av en obligatorisk (20 stp.) og en selvvalgt del (10 stp.). 

Opplæringsdelens kjerneområder er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et 

ønske om å videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to 

høgskolene. Kjerneområdene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og tre valgfrie emner, alle 

relevante. En viktig kurs for programmet er ennå ikke gjennomført men preliminært planlagt 

med fokus på hjelperelasjoner. 

 

• Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp.) 

• Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp.) 

• Fordypning i kvalitative forskningsmetoder (5sp) 

• Vitenskapsteori og etikk (5 stp.)   

 

I tillegg tilbys tre valgfrie emner á 5 stp., som er beslektet med de overordnede emnene: 

 

• Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp.) 

• Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk (5 stp.) 

• Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp.) 

 

Det er åpent for at kandidatene kan ta en del av eller hele den valgfrie delen ved andre ph.d.-

studier under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema. 

Åpenheten har medført at få kandidater tar de valgfrie kursene og det må nøye ses på for å se 

på ev mangel på samband mellom prosjekt og utdanning. Den enkelte kandidat skal 

nyttiggjøre seg opplæringsdelens emner på en selvstendig måte gjennom egen forskning 

knyttet til arbeidet med avhandlingen. Programmets fokus er aktuell og viktig med en relevant 

studie portefølje men et dilemma er at flere av kandidat prosjektene er marginale til tematikk. 
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Et dilemma oppstår også når de egne valgbare emnene ikke ser ut å interesse og jeg må spør 

er det så at det er for at studentenes forskning faller utenfor emnene. Det er da helt forståelig 

at kandidater med fysiologisk medisinske og pedagogiske avhandlingsprosjekt ikke ser 

mening i disse kurser.  

Programmet har utviklet og styrket samarbeidet mellom institusjonene gjennom det man 

benevner ‘Metodeforum’ med 4-5 faste samlingsdager per år der lærere, veiledere og 

kandidater i ph.d.-programmet møtes.  Forskning omhandler ikke bare metode og kanskje 

misvisende i dobbel bemerkning; det er ikke bare en forskergruppe og den omhandler ikke 

bare metode. Metodeforum er et sentralt forum i doktorgradsprogrammet og det ser ut som at 

det ikke er tilstrekkelig fra kandidat synspunkt med disse seminar, spesielt som 

midtvegsevalueringer også skjer innom rammen for metodeforum. Hver samling i 

Metodeforum har parallelle programposter som er rettet mot henholdsvis ph.d.-kandidatene 

og veilederne. Paralellprogram for kandidater og veiledere kan ikke rekommanderes med 

tanke på konstruktiv kritikk fra andre lærere og skapende av felles akademisk kultur. Jeg ser 

ikke helt ide og formål med at forskningsgruppen for profesjonsetikk og forskningsgruppen 

for tverrprofesjonelt samarbeid er organisert under Metodeforum.  Disse forskergrupper kan 

tematisk i tråd med profilen for studieprogrammet skape de kontinuerlige seminarformer som 

kandidatene har etterspurt og som er viktige for forskningsfellesskap og opprettholde 

profilering og føre frem nye forskningsspørsmål. Seminar skal komplettere opplæringen 

kandidatene får via de poenggivende kursene ved doktorgradsprogrammet, og gi dem tilbud 

som styrker gjennomføringsevnen.  

Fagmiljø 

Fagmiljø tilknyttet studiet er forankret i Avdeling for Helse og Sosialfag (HS), HIM, og i 

Avdeling for samfunnsfag og historie, HVO, men trekker også inn disputerte kolleger fra 

andre avdelinger ved de to høgskolene. HVO bidrar med 4,39 årsverk i studiet. I alt er det 17 

ansatte som bidrar, hvorav 15 er fast ansatt ved HVO, en er professor II og en er professor 

emeritus. HIM bidrar med 4,80 årsverk i studiet. I alt er det 14 ansatte som bidrar, hvorav ni 

er fast ansatte, fire er professor II og en er professor emerita. Førstestillingskompetente er 

9,19 (100 %) og professorkompetente: 6,27 (68 %). Samtlige årsverk i programmet 

gjennomføres av ansatte med førstestillingskompetanse.  

Doktorgradsprogrammet tilfredsstiller kravene om fagmiljø i studietilsynsforskriften. Ett 

‘men’ her, det er et stort antall ansatte som gir mindre bidrag inn i studiet. Det betjener 

utdanningen men også lærerne selve som veiledere og forskere for å utvikle sin kompetanse 

og støtte til karriereveier postdoc. Jevnlige forskningsseminar rekommanderes, ikke bare ett 

par gang per år. Langsiktig utvikling og engasjement for områdets identitet vid begge 

høgskoler, er beroende av om grupperinger i felleskap kan utvinne synergieffekter gjennom 

samarbeid, å skape felles forskningsprosjekt med potensial til å lede eksterne 

forskningssøknader, som kan gi midler til stipendiatstillinger. Forutsetningen synes god 

gjennom personkontakter, felles forskerkurser og nye samarbeid, sammenlagt positive men 

ennå i begynnelsen med fem år av utdanning. I det følgende gis rekommandasjoner til tiltak 

for utvikling 
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TILTAK - REKOMMENDASJONER 

1) Programmets benevning skal motsvare programmets innhold, som i sin tur skal vare 

forenlig med den kunnskap som kan forventes av programmets kandidater. Det 

rekommanderes tydelighet med tanke på søkende og deres muligheter til ansettelser 

innom helse- og sosialfag, der kraven ofte inkluderer spesifikke 

profesjonsutdanninger. Sammenfattet har fokus i programmet høy samfunns- og 

arbeidslivsrelevans med et viktig og takknemlig fokus. En utfordring er konsekvent 

gjennomføring og resurser om man lykkes med å skape forskningsprosjekt til nye 

kandidater eller få søkende til programmet med midler, som svarer an på dette fokus.  

2) Utlysning og opptak skal relatere til programmets fokus og mål og garanterer at 

programmets kjerne består og programmet utvikles og gir bidrag til et bedre samfunn 

og arbeidsliv. En bevegelse utøver profilen er synlig i flere av prosjektene og ledelsen 

står innfør å granske og revidere programmet eller bli mer tydelig ved utlysning og 

opptak. Doktorgradsutvalget bør ha transparente evalueringer når søknader vurderes 

mot programmets profil. Det handler dermed ikke bare om profil men også om 

kandidatenes rett til en utdanning, som svarer mot deres forskning. Validerings 

grunder for opptak er delvis utydelige og bør vare helt transparente med tanke på 

betydning for læring og at kandidatene tas opp i program, som er forenlige med 

avhandlingsarbeid.  

3) Regionalt samarbeid med offentlig sektor og næringsliv er sentrale for langsiktig 

holdbarhet for programmet. Den kan utvikles gjennom felles arenaer for å formidle 

forskning og skape interesse og engasjement for programmet gjennom felles 

forskningsprosjekt som også bygger broer mellom helse- og sosiale området.  

4) Økt internasjonale fokus i forskning og publisering, internasjonale samarbeid med 

utveksling og internasjonale konferansedeltakelse.   

5) Profesjonsetikk i en foranderlig organisasjons- og samfunnskultur i en globalisert 

verden kan løftes frem tydelig i målbeskrivning for programmet som samfunns- og 

arbeidslivsrelevant. Problematisering av begrep og samtida fenomen innom området 

kan løftes frem i målbeskrivning. Oppdatering av alle kurser er nødvendig med 

fornyelse av litteraturlister hvert år.  

6) Ph.d. forskrift og administrative prosedyrer må oppdateres og all webinformasjon om 

utdanningen, fagmiljø og kandidater må oppdateres.  

7) DU:s rolle må vare proaktiv i å utvikle profilen for programmet gjennom nye fruktbare 

prosjekt, som vinner søknader om eksterne forskningsmidler. Dertil er kvalitetssikring 

av utdanningen og kursene viktig. DU skal se til at alle kursene organiseres og 

markedsføres i samarbeid med ansvarlige lærere. Toppkompetanse i ledelsen er viktig 

for kontinuitet og utvikling og det kan vurderes om ledelse tiden for DU kan forlenges 

fra to år til fyre år for kontinuitet. 

8) Forskergruppene kan gjerne gis mulighet å konkurrere om stipendiater. Kandidatene 

trenger de mentorer og den kunnskap, som kan erholdes fra erfarne forskere og miljøer 

med forskere i ulike faser. Deltakende kandidater er uklare i de tre forskningsgruppe. 

To av de tre gruppene vurderes ha tydelig kobling til programmet. Antall 
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seminardager synes lavt i alle gruppene. Det er en av førsteamanuensene, som leder to 

av gruppene og det kan vurderes om det er en fruktbar praksis. 

9) Forskningsseminar rekommanderes innom forskergruppene men også felles seminar 

eller forskerskoledeltakelse for at i god tid avdekke problemer og gi ekstra støtte.  

Tilhørighet i forskergrupper og samarbeidsavtaler med forskerskoler er viktige og bør 

ses øver så at det muliggjøres før alle stipendiater og støtte også til veilederutvikling. 

Å andre siden ser det ut på web sidene som at kandidatene kan delta i flere 

forskningsgrupper samtidig, det kan vurderes om det er fruktbart. Kandidatene 

vurderer læringsmiljøet som positivt men det uttrykkes også et ønske om større grad 

av formaliserte tiltak.  

10) Fortsatt rekruttering av professorer til programmet er nødvendig. Den kompetanse som 

vises til er heterogen med flere forskere fra andre felt enn programmets fokus.  Totalt 

sett er fagmiljøet tilstrekkelig (sammenlagt 9,19) og man har valgt å ha med 

veilederressurser fra andre universitet. Hovedveiledere burde alle på sikt vare fra 

høgskolene med tanke på betydningen av en felles forskningskultur i tillegg til at 

miljøene i seg er små. 

11) Forskerskoler kan vare viktige tillegg spesielt for mindre miljøer men jeg finner bare 

en kandidat i forskerskole. Deltakelse kan vurderes videre som støtte for høy kvalitet i 

gjennomføring og for skapning av nasjonale og internasjonale nettverk. Det 

rekommanderes at opphold kan bli obligatorisk og/eller deltakelse i forskerskoler for 

mulighet til å bredde og fordype utdanning. 

12) Eventuelle støttetiltak og intensifiert oppfølgning rekommanderes for å unngå 

uheldige situasjoner med avslutt av finansiering og avhandlingsarbeid, som ikke 

sluttføres. Det er også viktig å følge opp situasjon for alle kandidatene under en 

vanskelig pandemitid denne våren.  

13) Forskningsbidrag i form av kandidatenes vitenskapelige internasjonale artikler er ennå 

lav. Det er halvparten av kandidatene, som har bidratt med publisering. Det er ennå få 

publikasjoner innom rammen for programmets viktige kjerne i profesjonelle 

hjelperelasjoner. Tiltak kreves for å øke publisering.  

14) Læringsutbyttes beskrivelser samsvarer godt med NKR kvalifikasjonsrammeverk. Det 

som mangler av læringsutbytte er følgende som bør vurderes inngå: Kandidaten kan 

vurdere behovet for, tas initiativet til og drive innovasjon. Litteratur informasjon 

mangler i flere av kursene og må sees over. Detaljer: Mixed methods er ikke 

forbeholdt kvantitative metoder og kan gi studentene en oppfatning om denne 

approach, som en del av kvantitative metoder.  Kurs DRHS 905 Kommunikasjon i 

hjelperelasjoner nevnes ikke men burde vare et sentralt emne for profilen.  DU 

sammen med kursansvarlige rekommanderes ta grep for å få interesse for disse egne 

valgbare kurs.  

15) Språk angis som norsk i presentasjonen av studieprogrammet. Det bør vurderes om det 

ikke skal inkludere også skandinavisk og engelsk med tanke på utdanningens nivå og 

internasjonalisering. Det er også en mismatch mellom beskrivelse av PhD utdanningen 

som studium på norsk og høgskolens mål av internasjonalisering - som ikke er unikt i 

sig. 
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16) Maler skal vare oppdaterte og tydelige og vare tilgjengelig på norsk og engelsk om 

høgskolens strategi skal følges. Jeg vil rekommandere en gjennomgang av websider 

og maler.  

17) Dialog med kandidatene er viktig og det er både veilederes og programledelses ansvar 

å følge opp kvalitet. I kandidatundersøkelse finnes tall, som bør analyseres. Utvikling 

av felles praksis for kvalitetsevaluering av kursene rekommanderes. 

18) Alumni oppfølgning og evalueringer med kandidater og arbeidsliv rekommanderes 

etter at programmet eksaminert flere kandidater.  

Til slutt:  

Høyere utdanning innom helse- og sosiale områder er viktig i alle regioner og dermed er 

geografisk spredning av utdanning nødvendig. Kommunehelsetjeneste og sosialtjeneste 

for familier med barn og unge men også eldre og arbeidsføre, sykdomsprevensjon og 

helsepromosjon er alle viktige områder for programmet. Vi trenger mer kunnskap innom 

hele helse- og sosiale feltet og spesielt i lyset av de utfordringer med dypt gående 

samfunns kris og problemer i en globalt og digitalisert samfunn.  Det er høy etterspørsel 

etter personer med Ph.d. studiets kompetanse til ledelse, forsknings- og 

undervisningsstillinger ved høyskoler, helseforetak og i kommunal sektor. Den er viktig 

for å rekruttere forskere og undervisningspersonell til høgskolene og for å rekruttere 

helse- og sosialfagarbeidere til kommuner og helseforetak. Studiets profil er unik og viktig 

for samfunn og arbeidsliv også nasjonalt i og med sin tverrprofesjonelle innretning med 

fokus både på helse- og sosialsektoren. Internasjonalt er studiet ennå i en tidlig utvikling. 

Det finnes utfordringer å svare til profilen konkret og de nærmeste åren vil vise om 

profilen holder og utvikles. Langsiktighet og stabilitet oppnås gjennom att det skapes ett 

engasjert samarbeid mellom forskerne og kandidatene med primær og ønsket tilhørighet 

til høgskolene og programmet. Rekruttering av toppkompetanse med internasjonale 

nettverk og ulike arenaer for dialoger og konstruktiv kritikk innom og mellom 

forskergruppene skaper et felles ståsted for en utdanning av høy internasjonal kvalitet. Det 

må bli synliggjort i felles forskningsprosjekt og felles søknader om forskningsanslag. En 

utvikling har begynt innom programmet og trenger medveten styrking og ledelse. 

 

 

Vasa, Finland, 30062020 

 

Terese Bondas, Professor (Helsevitenskap) 

Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger 
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INNLEDNING 

Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling - fellesgrad for 
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk (HIM) og Høgskulen i Volda (HVO) 
ble akkreditert av NOKUT 19. juni 2014, og godkjent av KUD 18. august samme år. De 
første kandidatene ble tatt opp i programmet høsten 2015. Ved årsskiftet 2019-2020 er det 25 
kandidater i programmet, tre har forsvart sin avhandling og en kandidat har levert 
avhandlingen til bedømmelse. Flere kandidater er i avslutningen av sitt doktorgradsløp. Siden 
studiet har vært i drift i fire år, er det naturlig å foreta en intern evaluering. Dette er også i tråd 
med institusjonenes kvalitetsarbeid og NOKUTs kvalitetsutvikling overfor universitet og 
høgskoler. NOKUT driver tilsyn med akkrediterte studier på grunnlag av Universitets- og 
høgskoleloven, krav i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning og i Studietilsynsforskriften. Institusjonene plikter, ifølge sistnevnte 
forskrift, § 5-4, å holde NOKUT oppdatert om akkrediterte studietilbud og framskaffe 
nødvendig informasjon for at tilsyn skal kunne gjennomføres. Den foreliggende 
evalueringsrapporten har til hensikt å gi et helhetlig bilde av hvilke erfaringer de to 
institusjonene har gjort seg med studiets innhold og aktivitet siden oppstart. I rapporten er det 
lagt vekt på historisk bakgrunn og prosessen som førte til utforming av programmet, dets 
innhold, struktur, læringsmiljø, evalueringer og formelle endringer som er foretatt etter at 
programmet ble akkreditert. Videre beskrives fagmiljøet, dets forskningsaktivitet og 
samarbeid på tvers av de to institusjonene samt programmets styringsorganer. Det redegjøres 
også for kandidataktivitet og gjennomstrømning samt tilgjengelig infrastruktur. 
Avslutningsvis oppsummeres erfaringene så langt, der både fordeler og utfordringer med 
fellesprogrammet synliggjøres. 

HISTORISK BAKGRUNN 

Allerede i 2007 ble ideen om et felles ph.d.-program mellom høgskolene i Møre og 
Romsdal fremmet av ledelsen ved HIM. HIM og HVO hadde i flere år hatt samarbeid om 
utdanning, blant annet gjennom et masterkurs i ledelse innen helse- og sosialtjenesten. I 
tillegg hadde de to høgskolene utstrakt administrativt samarbeid i form av 
informasjonsutveksling innen økonomi, personal, bibliotek samt IT-drift og utvikling. En 
viktig motivasjonsfaktor for å opprette et doktorgradsstudium i helse- og sosialfag var 
behovet for å øke kompetansen ved utdanningsinstitusjonene i regionen for å oppfylle de 
offentlige kravene om økt kompetanse og forskning. I forbindelse med offentlige SAK- 
strategier, som også skulle stimulere til samarbeid og sammenslåing mellom små høgskoler, 
ble Mørealliansen opprettet. En kartlegging av mulige samarbeidsområder viste at det var 
størst interesse for å samarbeide om et ph.d.-studie i helse- og sosialfag ved alle høgskolene 
(Prosjekt Mørealliansen, januar 2011).  Alle tre høgskolene i regionen gjorde styrevedtak om 
å videreutvikle Mørealliansen som en felles strategi, der arbeidet med et ph.d.-studium var 
sentralt.  

Ved HIM hadde en arbeidsgruppe jevnlige møter gjennom et par år (2009-2010) der en 
diskuterte en mulig søknad om et ph.d.-program. I desember 2010 inviterte arbeidsgruppen 
HVO og daværende Høgskolen i Ålesund (HIALS) til å delta i arbeidet. Det ble opprettet et 
felles arbeidsutvalg med representanter fra alle tre høgskolene som fikk i mandat å utvikle en 
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søknad om et felles ph.d.-program i helse- og sosialfag. Dette var i tråd med Mørealliansens 
strategi, og det ble bevilget SAK-midler til prosjektet. Arbeidet fulgte kriteriene i 
Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus, datert15. februar 2011. 
Søkerhåndboken var imidlertid ikke innrettet mot fellesgrader i tredje syklus, noe som 
vanskeligjorde arbeidet. NOKUT var likevel behjelpelig underveis, og flere av 
utvalgsmedlemmene deltok også på NOKUTs søkerkurs. HIALS trakk seg senere fra et 
forpliktende samarbeid, men deltok i møtene med en observatør. Senere ble HIALS fusjonert 
med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og fikk navnet NTNU, Ålesund, 
og ble dermed innlemmet i NTNUs ph.d.-program.   

Høgskolestyrene ved HIM og HVO fattet allerede i september 2012 vedtak om å sende en 
søknad om akkreditering av et felles ph.d.-studium i helse og sosialfag. Rektorene fikk 
fullmakt til å ferdigstille søknaden. Første søknad om akkreditering ble sendt NOKUT 30. 
april 2013. I juni samme år ble søknaden avslått administrativt, hvilket vil si at den ikke gikk 
videre til sakkyndig komite. Generelt bemerket NOKUT at studiet i større grad måtte 
beskrives som en helhet både med hensyn til fagmiljø og infrastruktur. Beskrivelse av 
arbeids- og undervisningsformer samt eksamens- og vurderingsformer måtte relateres til 
læringsutbyttebeskrivelsene. Den felles arbeidsgruppen fortsatte arbeidet utfra disse 
innvendingene. Søkerhåndbok var nå revidert, men heller ikke den reviderte utgaven omtalte 
fellesgrader. En omarbeidet søknad ble sendt til NOKUT 1. november 2013. Nå gikk 
søknaden videre til sakkyndig komite. I månedene som fulgte foregikk det en del 
korrespondanse mellom søkerinstitusjonene og NOKUT/sakkyndig komite, som ønsket 
oppklaring og utdypning på enkelte områder. Sakkyndig komite og representanter fra 
NOKUT var også på besøk ved begge institusjonene i mars 2014. Under disse besøkene 
hadde komiteen møte med ledelse, vitenskapelig ansatte, representanter fra arbeidsgruppen, 
stipendiater og masterstudenter både ved HIM og HVO. Tilsynsrapporten fra NOKUT 
kom19. juni 2014, der den sakkyndige komiteen konkluderte med at de fant redegjørelsene fra 
institusjonene tilfredsstillende og anbefalte at studiet ble akkreditering: 

«Komiteen berømmer høgskolene for grundig tilbakemelding. Høgskolene har tatt hensyn 
til de merknader som komiteen i sin første vurdering fant at ikke var tilfredsstillende. I tillegg 
har høgskolene svart grundig og godt på alle punktene som komiteen hadde forslag til 
endringer av mindre, men likevel viktig betydning. Særlig ser komiteen det som positivt med 
arbeidet som er gjort med å etablere forskningsgrupper på tvers av høgskolene og å styrke 
disse. I tillegg har vi notert oss arbeidet med å øke andelen prosjektsøknader om ekstern 
finansiering og derved ekstern vurdering av kvalitet på høgskolenes forskningssøknader. Det 
er også vurdert positivt med informasjon om styrking av det faglige miljøet, spesielt innen 
sosialt arbeid. Konkluderende mener komiteen at høgskolene sammen har gjort en svært god 
jobb med å videreutvikle og forbedre grunnlaget for søknaden og har nå ingen ytterligere 
kommentarer» (Tilsynsrapport, juni 2014, s.33). Fellesgraden var den første i sitt slag i Norge, 
og NOKUTs direktør Terje Mørland skrev følgende på deres hjemmeside:  

«Det er gledelig at disse to høyskolene har fått akkreditert et felles ph.d.-studium og fått 
den utvidede fullmakten til å opprette mastergrader i faget. Hvordan de har jobbet med denne 
fellesgraden er et eksempel til etterfølgelse». Søknad om formell godkjenning ble sendt til 
KUD 26. juni 2014. I svarbrevet, datert 18. august, skrev KUD: «Med hjemmel i § 3-3 annet 
ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler fastsette departementet at 
Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk og Høgskolen i Volda kan tilby 
fellesgrad - ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og 
forvaltning». 
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Vedtaket uløste glede og stor lettelse, men også mer arbeid. Planen skulle nå konkretiseres og 
settes ut i livet, nye samarbeidsarenaer måtte opprettes. 

PH.D.-PROGRAMMET 

I det følgende beskrives endringer vedrørende programmets navn, studiets struktur, faglig 
profil og innhold, evalueringer samt de endringer som er gjort underveis.  

Navn 
Programmets navn har kontinuerlig vært gjenstand for diskusjon. I søknaden ble 

følgende navn på henholdsvis norsk og engelsk foreslått: 
Ph.d. studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning 
Ph.D. in Sciences of Health and Social Work: Professional practice between profession, user 
and public management  

Ønsket var at navnet skulle speile programmets profil der samspill mellom helse- og 
sosialvesenets brukere og tjenesteutøvere samt vilkårene for dette samspillet er fokus. Selv 
om navnet speilet profilen, viste det seg raskt å være noe tungt og vanskelig å kommunisere. 
Doktorgradsutvalget (DU) gjorde derfor tidlig vedtak om navneendring, og følgende nye navn 
på henholdsvis norsk og engelsk, ble vedtatt:  
Ph.d. i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving (DU-sak:16/15: 20.04). 
Ph.d. in Health and Social Sciences. Conditions for Professional Practice (DU-sak 41/15: 
21.09). 

DU er imidlertid ikke et endelig vedtaksorgan når det gjelder navneendring. Saken ble 
derfor behandlet ved Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, HIM og av dekan 
ved Avdeling for samfunnsfag og historie, HVO, og ble deretter oversendt rektor og direktør 
som ga sin godkjenning. Navneendringen ble meldt til NOKUT i felles brev fra de to 
institusjonene datert 10. juni 2015.  

Navnet var likevel videre gjenstand for diskusjon da man mente det nye navnet ikke 
var dekkende. Argumentasjonen gikk på at navnet ikke avspeilet «godt nok at programmet 
også skal ha fokus på undersøkelse og videreutvikling av kliniske og sosialfaglige 
tilnærminger til å forstå og forbedre praksis» (fra saksforberedelsen til DU-sak 46/16). DU 
vedtok derfor å endre navn nok en gang: Ph.d. i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – 
vilkår og utvikling (DU-sak: 46/16, 29.11).  Det endrede engelske navnet ble vedtatt på et 
senere møte: Ph.d. in Health and Social Sciences, Professional Practice – Terms and 
Development (DU-sak: 30/17:18.09). Navneendringen fulgte samme prosedyre som ved første 
endring, og informasjon ble sendt NOKUT i brev, datert 28. februar 2017. 

Struktur 
Totalt utgjør ph.d.-studiet 180 stp som består av en opplæringsdel (30 stp) og en 

forskningsdel (150 stp). Den obligatoriske delen av opplæringen består av fire emner á fem 
stp, dvs 20 stp. Den valgfrie delen utgjør 10 stp, som kan tas innenfor studiets fire valgfrie 
emner, også her 5 stp per emne. Det er imidlertid åpnet for at kandidatene etter søknad til DU 
kan ta hele eller deler av den valgfrie delen ved andre ph.d.-programmer under forutsetning av 
at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema. Så langt har flere kandidater benyttet 
seg av denne muligheten. De fire obligatoriske emnene skal etter vedtak i DU gjennomføres 
hvert år og de valgfrie emnene hvert annet år. De valgfrie emnene har imidlertid ikke vært 
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arrangert så ofte, på grunn av liten påmelding og ett valgfritt emne har ikke vært arrangert av 
samme grunn. Administrativt og faglig ansvar for emnene er fordelt mellom de to 
institusjonene.  

Forelesere fra begge institusjoner deltar med undervisning på tvers av institusjonene. 
Med denne organiseringen får kandidatene tidlig i studiet kjennskap til begge lærestedene, 
samtidig som det bidrar til å styrke et felles fagmiljø. Det anbefales at kandidatene tar de fire 
obligatoriske emnene tidligst mulig i studieløpet, slik får de frigjort tid til arbeid med 
avhandlingen senere i studiet. De obligatoriske emnene har vært gjennomført hvert år og har 
vært åpne også for ph.d.-kandidater ved andre programmer og ansatte ved de to høgskolene. 
Kandidatene oppmuntres til et opphold ved annen institusjon i inn- eller utland under studiet. 
Flere kandidater har så langt hatt korte opphold ved utenlandske universitet. 

I studiets forskningsdel er arbeidet med ph.d.-avhandlingen det sentrale. Avhandlingen 
som teller 150 stp, skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå når det 
gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk 
grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig 
kunnskap og kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre 
vitenskapelige arbeider (artikler). Når avhandlingen er en samling av mindre arbeider bør den 
normalt bestå av tre til fire artikler, skrevet for tidsskrift med fagfellevurdering. Av disse skal 
to til tre være antatt eller publisert ved innlevering av avhandlingen. Antall arbeider vil 
avhenge av størrelse og kvalitet og av hvor mye kandidaten har bidratt. Med mindre særskilte 
grunner tilsier det, bør minimum to av artiklene være skrevet for internasjonale tidsskrifter. 
Kandidaten skal være førsteforfatter på minimum to av artiklene. Det er utarbeidet 
retningslinjer for ‘kappen’ i artikkelbaserte avhandlinger (DU-sak 9/16: 05.02). 

Faglig profil 
Studiets mål er å utvikle forskningskompetanse og praksisnær kunnskap om hvordan 

helse- og sosialfaglige hjelperelasjoner kan bedres. Det er i samspillet med brukere, klienter, 
pasienter og andre profesjoner at hjelp, behandling og tjenester skal realiseres slik at de 
oppfyller myndighetenes krav og brukernes forventninger og behov. Kunnskap om 
forskjellige, men beslektede relasjonstilnærminger er nødvendig for å kunne bedre dette 
samspillet.  

Slike relasjoner blir påvirket av ulike rammevilkår, av hvordan utøverne fortolker og 
håndterer vilkårene og det kunnskapsgrunnlag og de handlingsstrategier de benytter seg av. 
Myndighetene ønsker å forbedre helse- og sosialtjenestene ved å videreutvikle en 
brukerorientert og tverrprofesjonell praksis. Programmets bidrag til å nå dette målet er å 
styrke eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid og om 
tjenestenes rammevilkår, samtidig som det forholder seg til samfunnsmessige endringer 
relatert til befolkningens sammensatte og endrede behov for tjenester. 

Ph.d.-studiets hovedfokus er således brukerorientert og relasjonell profesjonsutøvelse, 
i spenningsfeltet mellom forvaltning og faglig autonomi. Studiet er unikt i Norge på to måter: 
For det første, er det tverrprofesjonelt og tverrfaglig ved å rette seg mot alle profesjoner i 
helse- og sosialsektoren, og det bygger på helsevitenskapelige, humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige disipliner. For det andre, fokuserer programmet på hvordan endringer 
av rammevilkår får implikasjoner for profesjonsutøvelsen. Endrede rammevilkår er et felles 
anliggende for de fleste profesjonsfag i helse- og sosialsektoren, men det foreligger lite 
vitenskapelig kunnskap om hvordan disse oppleves og virker inn, og hva som virker 
hemmende eller fremmende for god kvalitet i profesjonsutøvelsen. 
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Relevans for arbeidsliv 
Studiet kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid innen 

helse og sosialtjenestene og i forvaltningen der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og 
forskningskompetanse. Helse- og sosialsektoren har behov for profesjonsutøvere med høy 
grad av faglig autonomi. Flere reformer stiller nye krav til medarbeiderne i tjenestene. Dette 
gjelder særlig evne til tverrprofesjonelt samarbeid, kunnskap om velferdssystemet og helhetlig 
forståelse av rammene for tjenesteutøvelsen samt kompetanse i å arbeide med personer med 
sammensatte behov, tre kompetanseområder som vektlegges i dette doktorgradsstudiet. I 
kommunene er det stor klinisk virksomhet og tradisjonelt liten forskningskompetanse. Dette 
gir utfordringer når det gjelder å utvikle forskningsbasert kunnskap. Behovet for slik 
kompetanse øker med tanke på at mer komplekse problemstillinger spres fra 
kompetansesentre og ut i kommunene 

Emner 
Alle emnene som tilbys, skal samlet gi dybde- og breddeforståelse for studiets profil. 

Emnevalgene er derfor gjort med utgangspunkt i profilen. Videre har det vært et ønske å 
videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to høgskolene. 

De fire obligatoriske emnene er: Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse, Fordypning 
i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods, Fordypning i kvalitativ forskningsmetode, 
Vitenskapsteori og etikk. 

Emnet DRHS 900: Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse, er sentralt i og med at 
det utdyper og konkretiserer studiets overordnede ide og sammenheng. Emnet har som 
ambisjon å utvikle kandidatenes evne til refleksjon over forholdet mellom kontekstuelle vilkår 
og relasjonell profesjonsutøvelse. Konkret analyseres kulturelle, samfunnsmessige, politiske 
og organisatoriske endringsprosesser som medfører nye krav og forventninger til 
profesjonsutøvere, både "ovenfra" fra politikere og styringsbyråkrati, og "nedenfra" fra 
brukere, media og publikum. 

Emnet DRHS 901: Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods, har 
som intensjon å gi kandidatene økt innsikt i styrker og svakheter ved valg av kvantitative 
forskningsdesign samt anvendt kunnskap i multivariate måle- og analysemetoder. Emnet skal 
også gi metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ 
metode ("mixed methods"). Tilsvarende har emnet DRHS 903: Fordypning i kvalitativ 
forskningsmetode, ambisjon om å gi kandidatene anvendt kunnskap i ulike kvalitative design 
og metoder. Teoretisk grunnlag blir vektlagt. En ser på metodenes historiske utvikling og 
relaterer dem til kunnskapsteori og metodologiske forutsetninger (f.eks. fenomenologi og 
hermeneutikk, narratologi, entnografi og konstruktivisme). Kriterier for vurdering av 
kvalitativ forskning blir gjennomgått og problematisert. Det legges vekt på praktiske øvelser. 
Begge emnene forankres i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en 
kan systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner i helse- og sosialfagene. 

Emnet DRSH 902: Vitenskapsteori og etikk, plasserer seg også i kjernen av studiet, 
dvs i spenningsfeltet mellom autonomi og forvaltning, som også kan forstås som en spenning 
mellom etikk og regelverk. Emnet har som ambisjon å øke kandidatenes bevissthet om etiske 
problemstillinger i profesjonelt arbeid med mennesker. Siden etikk forutsetter autonome valg 
og handlingsrom, drøfter en også potensielle trusler mot disse forutsetningene. Lover og 
forskrifter på dette området blir tematisert.Videre fokuseres det på at også forskning er en 
etisk ladet handling og hvilke etiske premisser som ligger i de vitenskapsteoretiske 
posisjonene. 
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De fire valgfrie emnene er Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk, 
Professional caring in the intersection between system and lifeworld, Aggresjon, vold og bruk 
av tvang, Kommunikasjon i hjelperelasjoner. 

Emnet DRHS 904 Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk har som 
ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til å gjenkjenne og reflektere over etiske dilemmaer 
som ofte oppstår i arbeid med mennesker. Emnet gir en innføring i sentrale 
profesjonsteoretiske og profesjonsetiske perspektiver som har betydning for yrkesutøvelse og 
forskning innen helse- og sosialfag. Emnet fokuserer videre på hvordan profesjonenes 
kvalifisering, roller, oppgaver og mandat kan forstås ut fra ulike teoretiske perspektiver. 
Ph.d.-kandidatene vil bli utfordret til å diskutere profesjonsetiske dilemmaer ut fra relevante 
lover og etiske retningslinjer. 

Emnet DRHS 906: Professional caring in the intersection between system and 
lifeworld. Profesjonell omsorg i helse- og sosialtjenestene foregår i nære relasjoner mellom 
bruker og profesjonsutøver. Rammene for profesjonell omsorg er vanligvis offentlige 
institusjoner preget av systemenes målrasjonalitet, noe som kan bidra til en omsorgskrise, som 
i noen sammenhenger kan forstås som systemets ‘kolonisering’ av livsverden. Emnet 
fokuserer på teori og forskning som kan belyse omsorg både på individ- og systemnivå og 
potensielle spenninger mellom nivåene. Undervisningen foregår på både norsk og engelsk.  

Emnet DRHS 907: Aggresjon, vold og bruk av tvang, dekker helse- og sosialfaglige 
områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukers autonomi og 
profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien. Emnet har et hovedfokus på 
den vanskelige balansegangen mellom å kunne forstå, analysere og behandle aggresjon og 
vold og samtidig ivareta brukers integritet og autonomi. Tvangsbruk er i den sammenheng 
den mest ekstreme intervensjonen, og det er en kompleks relasjonell utfordring for både 
tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters autonomi og integritet. 

Det fjerde emnet som ble skissert i søknaden: DRHS 905: Kommunikasjon i 
hjelperelasjoner, har ikke vært tilbudt. 

Arbeids- og undervisningsformer 
Arbeidsformene innenfor alle emnene er lagt opp slik at kandidatene har mulighet til å 

tilegne seg stoffet over tid og benytte varierte innlæringsmetoder (forelesning, seminar, 
praktiske øvelser, skrivetrening). Det forventes høy grad av egeninnsats og at kandidaten 
utvikler evne til selvstendighet. Samtlige emner er regelmessig gjenstand for evaluering som 
omfatter kandidatevaluering, vurdering av emnet sett i forhold til fastsatt målsetting samt 
oppfølging av tidligere evalueringer.  

Arbeidet med avhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Hovedveileder 
skal normalt være tilsatt ved en av de to høgskolene. I tillegg skal kandidatene ha en eller 
flere medveileder/e. I den reviderte Samarbeidsavtalen, datert 31. oktober 2019, mellom HIM 
og HVO er det presisert at hvis en kandidat av faglige grunner har ekstern hovedveileder, skal 
det alltid være en intern medveileder (vedlegg 1). Kandidat og veileder undertegner en 
veiledningskontrakt der begges plikter og rettigheter er klargjort. I arbeidet med avhandlingen 
oppfordres kandidatene til å delta aktivt i institusjonenes forskningsmiljø og i relevante 
forskningsgrupper. Underveis i studiet gjennomføres det kontinuerlig evaluering av 
kandidatens progresjon og resultat. I henhold til ph.d. forskriften, § 9-1 Rapportering, «…skal 
ph.d.-kandidaten årlig levere skriftlige rapporter til doktorgradsutvalget om framdrift i 
henhold til ph.d.-planen. Hovedveileder leverer årlig separat rapport. Rapportene skrives på 
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særskilt skjema». Det er utarbeidet skjemaer for dette formålet (vedlegg 2 a og b)  (DU-sak 
32/15: 08.06). Framdriftsrapportene legges frem for DU som fatter vedtak om godkjenning av 
rapportene. Rapportene blir lagret på hver enkelt kandidats mappe i P360. 
Etter halv normert studietid gjennomføres en midtveisevaluering av kandidatens framdrift. 
Det er utarbeidet prosedyre for denne evalueringen (DU-sak 60/15: 17/12). 

Læringsmiljø 
De fleste elementer i doktorgradsprogrammet har direkte eller indirekte betydning for 

læringsmiljøet. Vi vil her legge vekt på møtearenaer og fysisk lokalisering av stipendiater. 
Når det gjelder evalueringer, fagmiljø, infrastruktur, kvalitetssikring osv. viser vi til andre 
punkter i rapporten.  

I medarbeidersamtaler, i evalueringer og i uformelle samtaler gir kandidatene uttrykk 
for at det er svært positivt for læringsmiljøet at de daglig møter andre stipendiater og 
vitenskapelig ansatte i programmet. Samlokalisering gjør det mulig å ha faglige diskusjoner i 
uformelle møter, i lunsjsammenheng og ellers. Det gir gode muligheter for å kunne samles på 
kort varsel, dersom en eller flere har behov for innspill på sitt arbeid. Samlokalisering gir 
viktige bidrag til faglige og sosiale sider ved læringsmiljøet. Vår vurdering er at det bidrar til 
både framdrift og kvalitet i arbeidet til kandidatene. (Se også punktet om stipendiatkontorer, 
jf. punktet Infrastruktur). 

Avdelingsledelsen ved begge institusjonene har jevnlige møter med ph.d.-kandidatene 
der blant annet læringsmiljøet diskuteres. Følgende referat fra ett av de siste møtene er 
eksempel på tema som diskuteres: «Stipendiatane ønsker ein kultur der det er lav terskel for å 
diskutere fag og gjerne kvarandre sine prosjekt. Det bør vere ei forventning om at 
stipendiatane engasjerer seg i kvarandre sine prosjekt og utfordrar til kritisk tenking rundt 
prosjekta. Stipendiatgruppa endrar seg stadig, og det er viktig å legge til rette for at dei gode 
– og dei spontane – diskusjonane oppstår. Bruk av tavla på «bråkekontoret» utløyser gjerne
diskusjonar, felles lunsj er ein annan arena der diskusjonar gjerne oppstår spontant. Dette er
viktig å ta vare på, men det bør kanskje i tillegg vere ein meir eller mindre formell arena.
Forskingskafé vart nemnt som eit alternativ og vil bli løfta fram i avdelinga som ein aktuell
arena. Kven som skal leie denne forskingskafeen må diskuterast blant stipendiatane og
avdelingsleiinga.» Selv om kandidatene vurderer læringsmiljøet som positivt, uttrykkes det
også et ønske om større grad av formaliserte tiltak.

Forskningsgrupper 
Forskningen ved de to søkerinstitusjonene har regional, nasjonal og internasjonal 

forankring og kjennetegnes ved at den skjer i dialog med det helse- og sosialfaglige feltet. 
Forskningsaktiviteten ved Avdeling for helse- og sosialfag ved HIM og Avdeling for 
samfunnsfag og historie ved HVO er organisert i forskningsgrupper. For i større grad å spisse 
forskningen mot ph.d.-programmet, ønsket en å videreutvikle forskningssamarbeid mellom de 
to institusjonene blant annet gjennom felles forskningsgrupper som kan støtte opp om 
programmets profil.  

DU vedtok i april 2017 å etablere Metodeforum (DU-sak 13/17: 25.04) som en felles 
forskningsgruppe. Metodeforum er en kjerneaktivitet ved doktorgradsprogrammet. Faglig og 
sosialt er dette en sentral satsning. Metodeforum omfatter alle ph.d.-kandidater, veiledere, 
medlemmer av doktorgradsutvalget og andre ansatte som er knyttet til doktorgraden. 
Samlingene er obligatoriske for ph.d.-kandidatene. Det blir arrangert to-dagers samlinger 
hvert semester i tillegg til dags-samlinger. Programpostene består av bl.a. foredrag, 
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temadager, faglige framlegg, workshops, diskusjoner, gruppearbeid, praktiske øvelser og 
sosiale tiltak. Metodeforum tar opp temaer som er sentrale både for individuelle 
forskningsprosjekter og for doktorgradsprogrammets profil. Nye ph.d.-kandidater blir invitert 
til å legge fram prosjektet sitt som en del av programmet. Kandidatenes midtveisevalueringer 
blir også lagt til Metodeforum og blir arrangert som åpne mini-disputaser med en ekstern og 
en intern ‘opponent’. Så langt har13 kandidater gjennomført midtveisevaluering. I tillegg til 
dette har hver samling i Metodeforum parallelle programposter som er rettet mot henholdsvis 
ph.d.-kandidatene og veilederne. Intensjonen er at programmet for Metodeforum skal 
komplettere opplæringen kandidatene får via de poenggivende emnene ved 
doktorgradsprogrammet og gi dem tilbud som styrker gjennomføringsevnen. Samlingene er 
dessuten viktige for å styrke det faglige nettverket på tvers av institusjonene. 
Planleggingsgruppen har fem medlemmer og består av en ph.d.-kandidat og faglig ansatte fra 
hver institusjon samt en leder som utpekes av doktorgradsutvalget. I tillegg til dette har 
kandidatene innflytelse på programmet gjennom faste evalueringer av samlingene i 
Metodeforum. Det er utarbeidet et spørreskjema egnet for dette formålet (vedlegg 3) som 
besvares både av kandidater og veiledere som deltar. Evalueringene som er foretatt etter hver 
samling, viser at tilfredsheten med Metodeforum er svært høy både blant ph.d.-kandidatene og 
veilederne. 

Opplæring av veiledere blir gjennomført i tilknytning til Rettleiarakademiet som er en 
del av Metodeforum. Rettleiarakademiet samler 15-30 deltakerne til programposter med 
foredrag over ulike sider ved veiledningsrelasjonen. Diskusjoner og erfaringsoverføring er 
sentrale elementer i programmet. Deltakerne er en blanding av ferske og erfarne veiledere. I 
tillegg til dette rekrutteres fagpersoner som ikke har aktive oppdrag som veiledere, men som 
vi ønsker å kunne benytte på litt lenger sikt.   

To forskningsgrupper er organisert som undergrupper av Metodeforum, en i 
profesjonsetikk og en i tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning  

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som rekrutterer 
medlemmer fra HVO, HIM og Helse Møre & Romsdal. Forskningsgruppen perspektiverer 
etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider 
problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid. Forskningsgruppen samles til to 
dagssamlinger hvert semester. Kjerneaktiviteten er tekstframlegg og diskusjoner, og bidrag 
fra ph.d.-kandidater blir prioritert. Programmet ellers består av foredrag og diskusjoner over 
profesjonsetiske temaer som er sentrale for medlemmenes forskningsprosjekter og har 
relevans for undervisning i helse- og sosialfag. I 2018 og 2019 har forskningsgruppen vært 
sentral for å utarbeide og diskutere en prosjektsøknad som er til vurdering i Forskningsrådet. 
HELSEVEL- prosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence er forankret i 
doktorgradsprogrammet, og flertallet av prosjektgruppen er ansatte ved HVO eller HIM. 
Framover vil forskningsgruppen arbeide for å øke oppmerksomheten rundt profesjonsetiske 
problemstillinger ved medlemsinstitusjonene og fortsette arbeidet med å igangsette et større 
forskningsprosjekt innenfor profesjonsetikk.    

Forskningsgruppen Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning (FOGTPS) er et 
samlingspunkt for forskere med interesse for å utvikle forskningsbasert kunnskap om 
tverrprofesjonelt samarbeid på områder som er relevante for helse- og sosialfaglig arbeid. 
Gruppen har som formål å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan komme til nytte i 
forsking, undervisning, formidling og praksis. I praksis handler dette om å støtte medlemmene i 
arbeidet med å utvikle prosjekt, finne samarbeidspartnere, skaffe midler, gjennomføre prosjekt 
og publisere resultatene. Gruppen samles fire dager i året. Fokuset ligger på både det å bygge 
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forskningskompetanse og bidra til forskning og forskningsformidling. Faglige diskusjoner som 
støtter opp om nasjonale og internasjonale forskningspublikasjoner blir særlig vektlagt. 

En tredje forskningsgruppe med medlemmer fra begge høgskolene ble opprettet i september 
2019: Barn, barndom og hverdagsliv. Gruppen søker å forstå betingelser for barn og unges 
deltakelse, utvikling, læring og velferd med utgangspunkt i deres eget hverdagsliv og de 
sosiale praksisene og institusjonene de deltar i. Gruppen har per i dag tolv medlemmer, og to 
samlinger per semester. Det er et mål at kandidatene som deltar i gruppen, skal ha minst ett av 
innleggene hvert semester. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere med bakgrunn fra 
blant annet sosiologi, historie, psykologi, helse- og sosialfag og pedagogikk. 
Forskningsprosjekter tilknyttet gruppen handler om barn i forskjellige institusjonelle og 
sosiale arenaer (skole/barnehage, familie, fritidsaktiviteter/idrett, helse- eller barnevern), og 
bygger på bl.a. barndomssosiologiske, historiske, psykologiske og sosiokulturelle 
perspektiver. Ett av gruppens mål er å drive fram en kritisk diskusjon omkring hvordan barn 
og barndom forstås og konstrueres i praksis, politikk, forskning og institusjon, og hvilken 
betydning dette har for inkludering og ekskludering. Gruppen vil 1) dele og diskutere 
forskningsresultater, ideer og utkast med mål om å utvikle, få nye perspektiver og inspirere. 2) 
Utvikle nye forskningsprosjekter og søknader for å realisere tverrfaglige og 
tverrinstitusjonelle prosjekter. 3) Invitere sentrale barndomsforskere til samlinger for 
kunnskapsdeling og kunnskapsutveksling.  

I tillegg til disse felles forskningsgruppene har hver høgskole flere institusjonsspesifikke 
forskningsgrupper der ph.d.-kandidater deltar når tematikken har relevans for kandidatens 
prosjekt. 

Evalueringer – obligatoriske emner 
Alle arrangerte emner blir evaluert i etterkant av gjennomføringen. Evalueringene er 

både muntlig og skriftlig. De skriftlige, evalueringene gjennomføres anonymt ved hjelp av to 
litt ulike skjemaer. Det ene er utarbeidet ved UiB og ble anbefalt av DU etter små justeringer 
(DU-sak 17/16: 14 04) (vedlegg 4a). Dette skjemaet har en skala fra 0 (dårligst skår) til 4 
(beste skår) vedrørende sentrale forhold ved gjennomføringen av emnet. Ved evaluering av 
emnene arrangert ved HIM brukes dette skjemaet. Det andre skjemaet, som utfylles digitalt, er 
utarbeidet ved HVO og er tilpasset de aktuelle emnene. Dette benyttes ved evaluering av 
emnene som arrangeres ved HVO. Skalaen går her fra 1 (dårligst skår) til 5 (beste skår) 
(vedlegg 4b). Begge skjemaene gir også anledning til å gi kommentarer i fritekst. Alle de fire 
obligatoriske emnene har vært gjennomført årlig siden oppstart i 2015. Det åpnes for eksterne 
deltakere, men programmets kandidater prioriteres.  

Emnet DRHS 900: Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse. Eneansvarlig: HVO. 
Dette profileringsemnet ble arrangert første gang høsten 2015, og arrangeres for femte gang 
høsten 2019. Emnet har begrenset opptak (inntil 15 deltakere) og har vært omtrent fulltegnet 
med en blanding av deltakere fra eget ph.d.-program, kandidater fra andre program, faglig 
tilsatte ved de to høgskolene, samt eksterne deltakere som er faglig kvalifiserte, her blir 
deltakere fra Helse Møre og Romsdal prioritert. Det er utarbeidet reglement som prioriterer 
opptak i nevnte rekkefølge. Gjennomgående tar egne ph.d.-kandidater dette emnet helt i 
starten av sin stipendiatperiode. Emnet blir gjennomført over to samlinger ved HVO. En 
tilstreber seminarform i undervisningen slik at kandidatene blir aktive deltakere. I den første 
samlingen gjennomgås og operasjonaliseres former og nivå for profesjonsutøvelsens 
strukturelle vilkår, samt sentrale begreper og relevante teoretiske perspektiv. I den andre 
samlingen skal kandidatene også presentere opplegg for eget fagessay, som de får 
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tilbakemelding på. Pensum for emnet oppdateres jevnlig. Det er mer omfattende enn vanlig 
for tilsvarende kurs, men en forventer at kandidatene gjør et relevant utvalg i forhold til egne 
prosjekt. Alle gjennomføringene har blitt evaluert, de to første gangene først som diskusjon i 
smågrupper, og deretter diskusjon i plenum. Ved de andre gjennomføringene er evalueringen 
gjort anonymisert ved hjelp av det digitale skjemaet (vedlegg 4b). Både de kvantitative og 
kvalitative svarene gir svært god evaluering, både når det gjelder form og innhold. Dette 
bekreftes også av kandidatundersøkelsen fra våren 2019 (vedlegg 5). Evalueringene har 
følgelig bare ført til mindre justeringer så langt. Emnets overordnede formål er å belyse 
hvordan profesjonsutøvelsens kontekstuelle vilkår kan hemme eller fremme god 
profesjonsutøvelse. Innenfor denne strukturen kan innholdet i emnet i framtiden variere i 
forhold til ulike konkrete tema som tas opp, avhengig både av aktualitet og av 
forskningskompetansen hos kursansvarlige. 

Emnet DRHS 901Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods. 
Emneansvarlig HIM. Hovedfokus i dette emnet er å gi kandidatene anvendt kunnskap i 
multivariate måle- og analysemetoder. Utvalget av kvantitative metoder som dekkes, 
forankrer emnet i studieprofilen gjennom at metodene tar utgangspunkt i hvordan en kan 
systematisere empirisk kunnskap om psykososiale hjelperelasjoner. Emnet skal også gi 
metodekunnskap som er innrettet på nytten av å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode 
("mixed methods"), og å bruke multivariate metoder i utforming og gjennomføring av 
forskningsdesign. De statistiske metodene er valgt fordi de er relevante for et bredt spekter av 
forskningsdesign. I tillegg til tre forelesere fra ph.d.-programmet foreleser også en av Norges 
mest meriterte statistikere her. Dette er nok et kurs som noen kandidater føler de «må ta» fordi 
det er obligatorisk, selv om de ikke kommer til å bruke slike metoder i avhandlingen. Til tross 
for det har et gjennomsnitt på 74% av deltakerne for de fire årene kurset er arrangert (2016 – 
2019) vurdert emnets læringsutbytte som godt/meget godt (evalueringsskjema, vedlegg 2a).  
Kurset har hatt ca 20 deltakere i snitt (lavest 18 og høyest 21 deltakere).  

Emnet DRSH 902: Vitenskapsteori og etikk. Emneansvarlig: HVO. Emnet har vært 
gjennomført i vårsemesteret 2016, 2017, 2018 og 2019. Evalueringene er gode gjennom hele 
perioden. Her har to ansatte ved HVO byttet på emneansvaret, begge har stått for mye av 
undervisningen. Evalueringene er gjennomgående positive, med om lag 40 % «svært 
fornøyd» og 40 % «fornøyd» på de fleste faktorene. En episode med en gjestelærer på ett 
tema trakk ned, ellers er det i all hovedsak teknikaliteter en har hatt innvendinger mot, som 
samordning av dataprogram mellom Molde og Volda. De fleste finner pensum relevant og 
interessant, men noen unntak av deltakere som har liten bakgrunn for disse emnene. 
Vekslingen mellom undervisning og framlegg gir god respons, selv om flere vil ha noe mer av 
det siste. Hovedstrukturen i pensum ligger fast, men på bakgrunn av reaksjoner fra deltakerne, 
er det gjort noen endringer i pensum, dels for å bytte ut vanskelige tekster, dels for å finne 
stoff som gir enkel oversikt (gjerne som anbefalt lesing). Selv om hovedansvarlig for emnet 
har vært byttet ut ved ett tilfelle (på grunn av permisjon), er evalueringene gjennomgående 
like. Et sitat fra første kurset: «Har opplevd kurset som svært relevant. Kurset har vært 
motiverende, lærerikt, konstruktivt og god stemning. Gode forelesninger - BRAVO! Jeg 
opplever at kursansvarlige har ønske om at oss studenter skal lykkes i arbeidet vårt - Veldig 
positivt å få den støtten!» Og et sitat fra siste gjennomføring: «Fantastisk undervisning og 
svært engasjert og kunnskapsrik underviser. Alltid hyggelig og imøtekommende. Opplevde å 
bli veldig godt mottatt i forhold til eget engasjement/spørsmålsstilling og andres kommentarer 
underveis i undervisningen». Utfordringen ser ut til å være mest knyttet til bedre luft i 
undervisningslokalet. 



14 

Emnet DRHS 903: Fordypning i kvalitative forskningsmetoder. Emnet har vært 
arrangert for ph.d.-kandidater siden 2009 ved UiB og f.o.m 2010 som et samarbeid mellom 
UiB og HIM. Emnet ble f.o.m. 2015 obligatorisk for kandidatene ved det aktuelle ph.d.-
programmet. F.o.m. vårsemesteret 2018 ble emneansvaret flyttet til HIM (DU-sak 50/17 
23.11). Omtalen av evalueringene for dette emnet er derfor delt i to; første del tar for seg 
perioden 2015-2017, andre del, perioden 2018-2019. Emnet er organisert ved to samlinger der 
en veksler mellom teoretisk undervisning, seminarvirksomhet og praktiske øvelser. 
Kandidatene arbeider med en gruppeoppgave mellom de to samlingene, og presenteres på 
annen samling. Fremlegget vurderes av underviserne til bestått/ikke bestått, og hittil har alle 
bestått. Emnet blir evaluert muntlig og skriftlig (vedlegg 4a). I perioden 2015-2017 hadde 
emnet benevnelsen MEDKVFORSK 1. Antall deltakere var henholdsvis 13, 12 og 21. 
Tilbakemeldingene var overveiende gode, kombinasjonen av teori og praktiske øvelser var 
særlig godt evaluert. Gjennomsnittskåre for de tre årene på punktet Generelt inntrykk var på 
3,6 (svarprosent 85, 91, 60). Perioden 2018-2019: Etter 2017-evalueringen ga noen deltakere 
tilbakemelding om at de ikke følte seg tilstrekkelig utfordret. Ved overføring av emneansvaret 
fra UiB til HIM ønsket man derfor å høyne nivået ved å gjøre mindre justeringer i pensum og 
undervisning. Det ble også krav om at deltakerne skulle utføre en intervjuøvelse før kurset, 
som ellers ble beholdt uforandret. Antall deltakere var 20 og 15. Også nå har både de 
muntlige og de skriftlige evalueringene vært svært positive. De praktiske øvelsene og 
undervisergruppens innsats nevnes spesielt, noen ga uttrykk for at nivået var vel høyt. 
Deltakerne sa de hadde hatt spennende dager med stort læringsutbytte, noe som også ble 
reflektert i den skriftlige evalueringen. Gjennomsnittssår på samtlige punkt lå mellom 3 og 4. 

Evalueringer – valgfrie emner 
Også de valgfrie emnene evalueres både muntlig og skriftlig i etterkant av 

gjennomføringen. De skriftlige evalueringene gjennomføres anonymt ved hjelp av de samme 
to skjemaene som benyttes ved de obligatoriske emnene (vedlegg 4a og b). Også her benytter 
HVO det digitale og HIM det manuelle skjemaet. Disse emnene var i utgangspunktet tenkt 
arrangert hvert annet år, det har det imidlertid ikke vært behov for på grunn av liten søknad, 
noe som sannsynligvis skyldes at kandidatene har mulighet til å velge eksterne emner i 
opplæringens valgfrie del.  

Emnet DRHS 904: Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk. 
Emneansvarlig: HVO. Emnet skal etter vedtak i DU tilbys hvert annet år, men har kun vært 
arrangert i 2017. Emnet ble også lyst ut i 2019, men ble ikke gjennomført pga for få deltakere. 
Undervisningen i 2017 ble gjennomført over to samlinger ved HVO og bestod  av 
forelesninger over pensum, utstrakt bruk av studentaktive læringsformer og diskusjon av case 
fra praksisfeltet. Det ble gjennomført både underveisevaluering og sluttevaluering. Responsen 
på opplegget og gjennomføringen av den første samlingen var så god at det ikke ble gjort 
vesentlige endringer i opplegget til den andre samlingen. Sluttevalueringen viste en høy 
tilfredshet med emnet 100 % av deltakerne (n = 9) var tilfreds eller svært tilfreds totalt sett, og 
100 % tilfredshet både med undervisningen og medeget læringsutbytte. Deltakerne framhevet 
særlig varierte undervisningsopplegg, gode faglige tilbakemeldinger på framlegg og 
arbeidskrav, godt klima for diskusjon og praksisrelevans i sine kommentarer. Totalt 9 
kandidater var oppmeldt til emnet, en trakk seg før eksamen av personlige årsaker. De øvrige 
8 kandidatene bestod eksamen. Som en videreutvikling av emnet, kan det legges til rette for 
bruk av diskusjonsforum for å øke samhandlingen mellom kandidatene mellom samlingene. 
For øvrig fungerte opplegget såpass godt at det kan videreføres i sin nåværende form. 
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Emnet DRHS 906: Professional caring in the intersection between system and 
lifeworld. Emne-ansvarlig: HIM. Emnet har vært arrangert to ganger; våren 2018 og høsten 
2019 med henholdsvis 14 og 8 deltakere. Det har vært forsøkt oppsatt to ganger tidligere, men 
blitt avlyst pga få deltakere. Som begrunnelse viser kandidatene til mange tilbud, både internt 
og eksternt. Emnebeskrivelsen er på engelsk, fordi noen av bidragsyterne både når det gjelder 
planlegging og undervisning har vært fra USA (University of California, San Francisco). 
Deler av undervisningen ble av samme grunn holdt på engelsk i 2018, og all undervisning var 
på engelsk i 2019. Ved begge evalueringene var det jevnt over gode tilbakemeldinger. Første 
gjennomføring ga en skår mellom 3 og 4 (vedlegg 2b) på relevans av faglig innhold, litteratur 
og undervisning. Det var noe større spredning på faglig bredde og mengde, med en skår fra 2-
4.  Faglig vanskelighetsgrad på litteratur og fag ble skåret med 2-3 og egeninnsats med 2 eller 
4. Ved andre gjennomføring ga tre av fire emnet gode tilbakemeldinger, med skår 3-4 på alle 
områder. En av fire var mindre fornøyd, og ga kurset en skår på 2 på de fleste områder. 
Forbedringspotensialer som ble nevnt ved begge evalueringene, var ønske om en mer likelig 
fordeling av tidsbruken for til de ulike omsorgsteoretikerne og mer bruk av studentaktive 
metoder. 

Emnet DRHS 907: Aggresjon, vold og bruk av tvang. Emneansvarlig HIM. Emnet har 
blitt gjennomført bare en gang, høsten 2017, med ni deltakere. Emnet dekker helse- og 
sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukeres 
autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien. Dette emnet er 
det eneste ph.d.-emnet innenfor temaområdet i Norge. Fire ledende klinikere og forskere 
deltar som forelesere, to av dem med høy internasjonal ranking, og 87.5% av deltakerne 
vurderte læringsutbyttet som godt/meget godt.  Kurset måtte avlyses pga for liten påmelding i 
2019. Det siste avspeiler nok også stor tilgang på ph.d.-emner, men også liten 
forskningsinteresse for tematikken på ph.d.-nivå.   

Kandidatevaluering av hele programmet 
Som en del av den interne evalueringen av doktorgradsprogrammet ble det våren 2019 

gjennomført en spørreundersøkelse blant alle kandidatene ved ph.d.-programmet. Ph.d.-
kandidatenes representant i planleggingsgruppen for Metodeforum var med på å utforme 
undersøkelsen. Resultatene av kandidatundersøkelsen ble presentert og diskutert på et 
heldagsseminar i Metodeforum i Molde, 9. mai 2019.  

Doktorgradsprogrammet hadde 26 kandidater da undersøkelsen ble distribuert, og vi 
fikk 100 % svar. Hovedresultatet er at kandidatene har en høy tilfredshet både med 
programmet som helhet og de ulike elementene som inngår i det.  Her gis en oversikt over 
hvordan opplæringsdelen, veiledningen og programmet i sin helhet ble evaluert: 

o 77 % av kandidatene svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med 
doktorgradsprogrammet som helhet. 4 % oppgir at de er lite tilfreds. 

o 73 % av kandidatene er tilfreds eller svært tilfreds med de poenggivende kursene som 
inngår i ph.d.-programmet. 4 % oppgir at de er lite tilfreds.  

o 87 % oppgir at de er godt eller svært godt fornøyd med kvaliteten på veiledningen. 
Ingen oppgir at de er lite fornøyd.  

o 83 % oppgir at de er godt fornøyd eller svært godt fornøyd med veileders 
tilgjengelighet. Ingen oppgir at de er lite fornøyd.  

o 78 % oppgir at de er tilfreds eller svært tilfreds med Metodeforum. Ingen oppgir at de 
er lite tilfreds.  
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o 87 % av kandidatene deltar i forskningsgrupper. Av de kandidatene som deltar, oppgir
84 % at deltakelsen er nyttig eller svært nyttig for ph.d.-arbeidet.

o 67 % oppgir at de blir fulgt opp godt eller svært godt av administrativt ansatte. 12 %
svarer dårlig eller svært dårlig.

Kandidatundersøkelsen er vedlagt i sin helhet (vedlegg 5). 

FAGMILJØET 

Her gis en oversikt over hver av de to institusjonenes bidrag inn i ph.d.-programmet 
når det gjelder vitenskapelig ansatte. Utover samarbeid om undervisning og veiledning av 
ph.d.-kandidater har fellesgraden også medført betydelig økt forskningssamarbeid. Det gis 
derfor også en oversikt over felles forskningsprosjekt og sampublisering mellom 
vitenskapelig ansatte ved de to institusjonene. 

Årsverksbidrag 
HVO bidrar med 4,39 årsverk i studiet. I alt er det 17 ansatte som bidrar, hvorav 15 er 

fast ansatt ved HVO, en er professor II og en er professor emeritus. Det er flere som bidrar i 
doktorgradsprogrammet i dag enn tidligere, og det er en naturlig konsekvens av økning i tallet 
på stipendiater, som skal ha veiledning på ulike tema. Det er nå sendt oppmodning til styret 
ved HVO om å kalle en professor ved OsloMet som professor II ved HVO. Det vil gjelde fra 
1. mars 2020, og vil være et svært godt faglig bidrag til doktorgradsprogrammet.

HIM bidrar med 4,80 årsverk i studiet. I alt er det 14 ansatte som bidrar, hvorav ni er 
fast ansatte, fire er professor II og en er professor emerita. HIM følger nøye med på 
kompetanseutviklingen for til enhver tid være best mulig organisert ut i fra aktuelle behov. 
Rekruttering skjer både ved ansettelser og kompetanseutvikling. 

At de fleste som bidrar er fast ansatt ved høgskolene, gjør at doktorgradsprogrammet 
er godt forankret i fagmiljøet ved begge institusjonene, og det er selvsagt ønskelig at en så 
stor del som mulig av de som bidrar er fast ansatte i fagmiljøet. Men vi mener også at det er 
en styrke og et bidrag til kvalitetssikring av programmet at ansatte ved andre 
utdanningsinstitusjoner bidrar. Det kan gi nye perspektiver på alle sider ved studiet, enten det 
dreier seg om faglige perspektiver, organisering eller arbeidsmåter. Dessuten gir det  ph.d.-
kandidatene og andre i programmet tilgang til nye nettverk, både nasjonalt og internasjonalt.  

I begynnelsen av programdriften fryktet vi at antall yngre professorer som skulle 
erstatte de som skulle gå av for alderspensjon ville bli for lavt. Dette ser ut til å løse seg 
gjennom målstyrt tilsetting av nye professorer i kombinasjon med at noen av de eldre 
professorene har forlenget sitt engasjement i ph.d.-programmet. HVO har dessuten 
«toppkompetanse» som et av fire prioriterte mål i nylig inngått utviklingsavtale med 
Kunnskapsdepartementet. 
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Tabell 1 gir en oversikt over samlet og institusjonelle årsverksbidrag i 
doktorgradsprogrammet.  

Tabell 1: Institusjonelle årsverksbidrag 

HIM HVO Samlet 
Førstestillingskompetente 4,80 (52 % av 

9,19) 
4,39 (48 % av 
9,19) 

9,19 (100 %) 

Professorkrav 2,40 (50 % av 
4,80) 

2,20 (50 % av 
4,39) 

4,60 (50 %) 

Professorkompetente 3,95 (83 % av 
4,80) 

2,32 (53 % av 
4,80) 

6,27 (68 %) 

Samtlige årsverk i programmet bekles av personer med førstestillingskompetanse. 
Tabellen viser at 68 prosent av årsverkene i studiet er bidrag fra ansatte med 
professorkompetanse. Det vil si at doktorgradsprogrammet på en solid måte tilfredsstiller 
kravene i Studietilsynsforskriften, om at minst 50% av de ansatte skal ha professor- eller 
dosentkompetanse (§ 2-3 punkt 4c). Det er laget en oversikt over fagmiljøets bidrag i studiet, 
der hvordan fordelingen mellom undervisningsområde/forskingsfelt og hver enkelt ansatt 
framgår (vedlegg 6). Tabellen i vedlegget viser at fordelingen mellom de ulike aktivitetene er 
god med tanke på å ivareta både undervisning/veiledning og FoU. De som bidrar i 
programmet med faglige årsverk, dekker de fag og emner som inngår i programmet, også når 
det gjelder metodekompetanse. Det gjør at vi har et bredt og godt grunnlag for å undervise og 
veilede kandidatene. I noen tilfeller er det likevel behov for å supplere med veilederressurser, 
for at kandidatene skal få veileder som har spesifikk kompetanse knyttet til tema for 
avhandlingsarbeidet.  

Felles forskningsprosjekt 
Felles forskningsprosjekt mellom vitenskapelig ansatte ved HIM og HVO synliggjøres 

i tabell 2. Prosjektleder er markert ved uthevet skrift, institusjonstilhørighet markeres. I tillegg 
er finansieringskilde, type prosjekt og publiseringsresultat angitt. 

 Tabell 2: Felles forskningsprosjekt 

Forskere  

Prosj.leder (fet skrift) 

Tittel År Institusj
oner 

Finansiering Type Resultat 

Ekeland, TJ; Heggen, 
K.; Sørbø, J.I.; Leer-
Salvesen, K.; 
Ødegaard, A.; Vatne, 
S.; Gjengedal, E.; 
Bjørkly, S.; Mesel, T.; 
Pithouse, A.; Iversen, 
A.; Høgsbro, K.;  
Myklebust, V.; Hasle, 
B. 

Framing 
Professional 
Responsibility. 
Professional 
Practice and 
Reflexive 
Governing 
in the Welfare 
State. Challenges 
and Dilemmas  

2014 Volda 
(6), 
Molde 
(4),  
andre (4) 

Budsjett 21 mill. 
Ikke innvilget 
støtte 

Strategisk 
høgskole-
prosjekt, 
NFR 

Ikke igangsatt 
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Gjengedal, E; 
Lykkeslet, E.; Sæther, 
W.H.; Sørbø, J.I.

Helseteater: 

‘All verden er en 
scene’. 
Teaterscenen som 
arena for 
helseopplysning -  
bearbeidelse av 
erfaringer med 
demenssykdom. 

2013-
2016 

Volda 
(1), 
Molde 
(2), 
andre (1) 

698.000 kr, NFF 
Midt-Norge 

Innovasjon i 
offentlig 
sektor 

3 fagfellevurderte 
artikler 

Stokken, R., 
Hoemsnes, H.; 
Andenes, E.; 

Dahl, S.L. 

Forskarblikk på 
barneblikk. Basis, 
status og vegen 
vidare.  

2018 Volda 
(3), 
Molde 
(1) 

100.000 kr eks. 
moms 

BOA 1 fagfellevurdert 
artikkel og 1 
rapport  

Stokken, R., 
Hoemsnes, H.; 
Andenes, E.; 

Dahl, S.L. 

Forskarblikk på 
tverrfaglig 
helsestasjon 

2018-
2019 

Volda 
(3), 
Molde 
(1) 

240.000 kr eks. 
moms 

BOA 1 fagfellevurdert 
artikkel og 1 
rapport 

Leer-Salvesen, K; 
Vatnar, S.K.B; Bjørkly, 
S.; Holmboe, M.; 
Sørbø, M.; Smaadahl, 
T.; Laake, P.; Douglas, 
K.; Devaney, J.; 
Stanley, N.; Fuglseth, 
K.  

Mandatory 
Reporting of 
Intimate Partner 
Violence 

2018- Volda 
(3), 
Molde 
(3), andre 
(5) 

Søkt NFR 2019. 
Budsjett 32 mill. 

HELSEVEL 
og FRIPRO, 
NFR 

NFR-søknad 

3 fagfellevurderte 
artikler 

Larsen, B K; 

Dale, K. Y. 

Ødegård, A. 

Mind the gap- 
exploring 
interagency 
collaboration in the 
transition from 
prison to society. 

2018- Volda 
(1), 
Molde 
(2) 

FoU, ph.d. FoU 1 artikkel publisert 

3 planlagte artikler 

Djupvik, A.R.; 
Kirchoff, R.; Aarseth, 
T. 

Leiing av lokale 
NAV-kontor 

2019 
- 

Volda 
(1), 
Molde 
(2) 

100.000 til 
utforming av 
større 
prosjektsøknad 

NFR Under planlegging 

Breimo, J. P; Ødegård, 
A.;  Willumsen, E.; 
Stokken, R.; Hasle, B.: 
Iversen, H. P.; 
Thommessen, H.m.fl.  

Co-creating 
innovative 
educational models 
for collaborative 
learning 

2018 Volda 
(2), 
Molde 
(3) 

Ca 12. mill NFR Ikke igangsatt. 
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Sampublisering 

Sampublisering mellom vitenskapelig ansatte ved de to institusjonene synliggjøres i 
tabell 3. Her angis hvilken disiplin/fagområde publikasjonen tilhører, om det er anvendt 
kvantitativ eller kvalitativ metode og om artikkelen er publisert nasjonalt eller internasjonalt. 

Tabell 3: Sampublisering mellom HIM og HVO 

Forfattere Tittel og tidsskrift/bok Forfatter-
andeler    

Disiplin, fag Metode Type Publisert 

Båtevik, 
F.O.;
Halvorsen,
L.J.

(2015) 

Den entreprenørielle 
distriktsbutikken som 
nærings- og 
utviklingsaktør i små 
lokalsamfunn. 
Innovasjon og 
entreprenørskap. 
Fjordantologien 2015. 
M. Kvangardsnes, J.I.
Håvold; Ø. Helgesen
(red.), s. 82-101. Oslo:
Universitetsforlaget

Volda 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Sosiologi Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Båtevik, 
F.O.;
Grimsrud,
G.M.

(2017) 

Nye sentrum-periferi-
mønster. Immateriell 
kapital. Fjordantologien 
2017. J.R. Andersen; E. 
Bjørnhusdal; J.G. Nesse; 
T. Årethun (red)., s. 49-
68. Oslo:
Universitetsforlaget.

Volda 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Immigrasjons- 

forskning 

Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Bøyum-
Folkeseth, 
L.; 
Kirchhoff, R. 

(2018) 

Endringer i klageregler. 
Det regionale i det 
internasjonale. 
Fjordantologien 2018. 
H. Hogset; D. M. Berge;
K.Y. Dale (red.) s. 155-
166. Oslo:
Universitetsforlaget.

Molde 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Helsefag Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 

Ekeland, T.J. 

 (2015). 

Innovasjon og styring – 
logikker som knirker. I 
E. Willumsen og A.
Ødegård (red.). Sosial
innovasjon – fra praksis
til tjenesteutvikling.
Bergen: Fagbokforlaget.

Volda 1, 
Molde (red.) 

Helse- og sosialfag Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 

Gjengedal, 
E.; 
Lykkeslet, E; 
Sæther, 
W.H.;

Theatre as an eye-
opener’: how theatre 
may contribute to 
knowledge about living 
close to persons with 
dementia. 

Molde 2, 
Volda 1 

Helsefag, kulturfag Kvalitativ Empirisk Internasjonalt 
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 Sørbø, J.I. 

(2016). 

Dementia 2016, Volum 
17.(4) s. 439-451  

Gjerde, I.; 
Torsteinsen, 
H.; Aarseth, 
T. 

 (2016) 

Tildelingskontoret – en 
innovasjon i norske 
kommuner? Offentleg 
sektor i endring. 
Fjordantologien 2016. J. 
Amdam; R. Bergem; 
F.O. Båtevik (red.), s. 
34-64. Oslo:
Universitetsforlaget.

Molde 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Helse- og sosialfag Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Hansson, L; 
Aarseth, T. 

 (2017) 

Sosial kapital i 
kommunens møte med 
flyktninger. Immateriell 
kapital. Fjordantologien 
2017. J.R. Andersen; E. 
Bjørnhusdal; J.G. Nesse; 
T. Årethun (red)., s. 31-
48. Oslo:
Universitetsforlaget.

Molde 2 
(bidrag i felles 
antologi) 

Helsefag, sosiologi Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Hoemsnes, 
H., & 
Stokken, R. 

 (2016). 

Historiefortelling som 
brobygger mellom 
praksis og høyere 
utdanning. Modeller. 
Fjordantologien 2019. 
Ø. Helgesen, R. Glavee-
Geo , G. Mustafa , E. 
Nesset & P. Rice (red.), 
s. 417-436. Oslo:
Universitetsforlaget.

Molde 1, 
Volda 1 

Tverrprofesjonelt 
samarbeid 

Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 

Hogset, H.; 
Berge, D.M.; 
Dale, K.Y 

(2018) 

I spenningsfeltet mellom 
det regionale og det 
internasjonale. Det 
regionale i det 
internasjonale. 
Fjordantologien 2018. 
H. Hogset; D. M. Berge;
K.Y. Dale (red.) s. 15-
28. Oslo:
Universitetsforlaget.

Molde 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Helsefag, 
samhandling 

Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 

Holmboe, 
M.; Leer-
Salvesen, K.; 
Vatnar, 
S.K.B 

(2019). 

Avverging av 
mishandling i nære 
relasjoner. En flerfaglig 
tilnærming. Del I. 
Tidsskrift for familierett, 
arverett og 
barnevernrettslige 
spørsmål. 17(2). s. 114-
130. 

Molde 1, 
Volda 1 

Juss, psykologi, 
etikk 

Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 
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Holmboe, 
M.; Leer-
Salvesen, K.; 
Vatnar, 
S.K.B 

(2019). 

Avverging av 
mishandling i nære 
relasjoner. En flerfaglig 
tilnærming. Del II. 
Tidsskrift for familierett, 
arverett og 
barnevernrettslige 
spørsmål. 17(3). 

Molde 1, 
Volda 1 

Juss, psykologi, 
etikk 

Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 

Iversen, 
H.P.;
Ødegård, A.

(2016) 

Innovasjonsinvasjon – 
og hvorfor det? 
Offentleg sektor i 
endring. 
Fjordantologien 2016. J. 
Amdam; R. Bergem; 
F.O. Båtevik (red.), s. 
65-78. Oslo:
Universitetsforlaget.

Molde 2 
(bidrag i felles 
antologi) 

Helse- og sosialfag Kvalitativ Teoretisk Nasjonal 

Langøy, 
E.E.,
Kvalsund,
R.;
Myklebust,
J.O.

 (2016). 

Tilpasning til 
voksenlivet – samspillet 
mellom generelle 
lærevansker, 
psykososiale vansker og 
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hjelpetiltak. Tidsskrift 
for velferdsforskning, 
19(3), 221-240. 

Molde 1, 
Volda 2 

Spesialpedagogikk, 
Helse- og sosialfag, 

Mixed 
methods 

Empirisk Nasjonalt 

Langøy, E. 
E. og
Kvalsund, R.

(2018) 

Vulnerable Youth – 
Dependency or 
Independence? School 
Experiences, Transitions 
and Adaptation to and 
within Adult Life. 
Scandinavian Journal of 
Disability Research, 
20(1), pp.296–305. 

Molde 1, 
Volda 1 

Spesialpedagogikk, 
Helse- og sosialfag, 

Mixed 
methods 

Empirisk Internasjonalt 

Larsen, B.K.; 
Hean, S.; 
Ødegård, A. 

 (2019). 

A conceptual model on 
reintegration after prison 
in Norway. 
International Journal of 
Prisoner Health, Vol 3, 
s. 282-292.

Molde 1, 
Volda 1 

Kriminalomsorg Kvalitativ Empirisk Internasjonalt 

Stokken, R.; 
Andenes, E.; 
Hoemsnes, 
H.; Dahl, S.J. 

 (2019). 

Forskerblikk på 
Tverrfaglig helsestasjon 
i Kristiansund. Rapport 
nr. 89/2019 

Molde 1, 
Volda 3 

Tverrfaglig 
samarbeid 

Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Sæther, 
W.H.; Sørbø,
J.I.;
Gjengedal,

Teater som danning i 
helseprofesjonene. Nord
isk tidsskrift for 
helseforskning 2016 

Molde 2, 
Volda 1 

Helsefag, kulturfag Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 
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E.; 
Lykkeslet, E. 

 (2016). 

;Volum 12.(1) s. 106-
114 

Sørbø, J:I.; 
Sæther, 
W.H:;
Gjengedal,
E.,
Lykkeslet, E.
(2015).

Livsverd og 
livsdrama. DRAMA 
Nordisk 
dramapedagogisk 
tidsskrift 2015 (3) s. 40-
45 

Molde 2, 
Volda 1 

Helsefag, kulturfag Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Sørbø, J.I. 

(2016) 

Innovasjon – og 
immatriell kapital. 
Offentleg sektor i 
endring. 
Fjordantologien 2016. J. 
Amdam; R. Bergem; 
F.O. Båtevik (red.), s. 
38-46. Oslo:
Universitetsforlaget.

Volda 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Sosiologi, 
begrepshistorie 

Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 

Valderhaug, 
B.T.;
Kvangardsne
s, M.;
Bergem, R.

 (2015) 

Mellomlederes 
vurdering av 
kompetansebehov i 
sykepleie etter 
samhandlingsreformen. 
Innovasjon og 
entreprenørskap. 
Fjordantologien 2015. 
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Håvold; Ø. Helgesen
(red.), s. 174-187. Oslo:
Universitetsforlaget

Volda 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Helsefag Kvalitativ Empirisk Nasjonalt 

Vatnar, 
S.K.B; Leer-
Salvesen, K.; 
Bjørkly, S. 

(2019). 

Mandatory Reporting of 
Intimate Partner 
Violence: A Mixed 
Methods Systematic 
Review. Trauma, 
Violence & Abuse. ISSN 
1524-8380, s. 1-21,  

Molde 2, 
Volda 1 

Juss, psykologi, 
etikk 

Mixed 
methods 

Review Internasjonalt 

Yttredal, 
E.R.;
Bergem, R.;
Ouff, S.M.

(2016) 

Kva rolle spelar verdiar 
i samordning av det 
bustadsosiale arbeidet i 
kommunane? Offentleg 
sektor i endring. 
Fjordantologien 2016. J. 
Amdam; R. Bergem; 
F.O. Båtevik (red.), s. 
137-155. Oslo:
Universitetsforlaget.

Volda 1 
(bidrag i felles 
antologi) 

Planlegging og 
administrasjon, 
sosialfag 

Kvalitativ Teoretisk Nasjonalt 
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STYRINGSORGANER 

Fellesgraden reguleres av Forskrift for graden philosophia doctor (Ph.d.) og Utfyllende 
retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling. 
Styrene ved HIM og HVO har i fellesskap det overordnede ansvaret for studiet som forvaltes 
av Avdeling for Helse- og sosialfag, HIM, og Avdeling for samfunnsfag og historie, HVO. 
Ansvaret er nedfelt i en Samarbeidsavtale (vedlegg 1) mellom de to institusjonene. 

Høgskolen i Molde har hatt en ph.d.-forskrift siden 2002, men utarbeidet våren 2013 en ny 
forskrift som ble vedtatt av høgskolestyret ved HIM 25. april 2013, styret ved HVO ga sin 
tilslutning samme dato. Den nye forskriften følger i stor grad Universitets- og høgskolerådets 
veiledende retningslinjer for ph.d.-graden, og i forhold til disse er det særlig følgende forhold 
som er utdypet: Det er fastsatt at styret har det overordnet ansvar for ph.d.-programmet, men 
programmet forvaltes av avdelingene. Programmet skal ha et doktorgradsutvalg som har 
ansvar for opptak og gjennomføring av studiet. Utvalget kan fastsette minstekrav for opptak, 
og godkjenner opplæringsdelen i henhold til retningslinjene for programmet. Det skal 
arrangeres regelmessige seminarer hvor ph.d.-kandidatene skal presentere sine arbeider. En 
avhandling kan ikke innleveres til bedømmelse av flere i fellesskap, og det er normalt ikke 
tillatt å la ett eller flere arbeider (artikler) inngå i flere avhandlinger. Forskriften har også 
bestemmelser om innlevering av avhandlingen, oppnevning av bedømmelseskomite og 
gjennomføring av prøveforelesning og disputas. Det er høgskolestyret som skal kreere 
kandidaten til Philosophiae Doctor. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer, vedtatt av 
doktorgradsutvalget 10. desember 2014, sist oppdatert 11. mars 2019. 

Samarbeidsavtale 
Som ledd i søknadsprosessen inngikk de to høgskolene en samarbeidsavtale, datert 

29.10 2013, revider 31.10 2019 (vedlegg 1). Avtalen omtaler studiets formål, akkreditering, 
ansvarsfordeling av emner mellom de to institusjonene, etablering av et doktorgradsutvalg 
med representanter fra begge institusjoner, opptak, veiledningsforpliktelser, opplæring og 
opphold ved begge institusjoner, rapporteringsplikt, avhandlingen (form, språk, bedømmelse), 
gradtildeling/vitnemål, kandidatveiledning, administrasjon og økonomi. 

 Kandidatene tas opp ved begge institusjonene, men har sin hovedtilknytning ved den 
institusjonen som finansierer stipendiatstillingen evt. der hovedveileder er tilknyttet. Disputas 
avholdes der kandidaten er tilknyttet, og styret ved den institusjonen hvor kandidaten er 
tilknyttet vedtar kreering av kandidaten. Det blir utstedt et felles vitnemål, karakterutskrift og 
Diploma Supplement.  

Doktorgradsutvalget 
I tråd med Samarbeidsavtalen ble det etablert et doktorgradsutvalg (DU) med 

representanter fra begge institusjonene. DU har tre medlemmer fra hver institusjon som 
oppnevnes av avdelingene samt en ph.d.-kandidat, valgt av kandidatene. Funksjonstiden for 
utvalgsmedlemmene er fire år. Leder av utvalget skal ha professorkompetanse og har en 
funksjonstid på to år. Ledervervet går på omgang mellom institusjonene. I tillegg til 
medlemmene har følgende møte- og talerett: Viserektor for forskning (HIM), forskningssjef 
(HVO), en representant fra Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og 
samfunnsvitenskap, HIM og en administrativ kontakt ved HVO. Første DU med funksjonstid 
2015-2018, ble oppnevnt av Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, HIM, 
3.10.2014 og av styret ved HVO, 4. desember 2014. Utvalget ble konstituert i første møte i 
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DU, 10.12.2014 (DU-sak 1/14), første leder var fra HIM. Kandidatrepresentanten ble 
oppnevnt på et senere møte (DU-sak 50/15: 17.12). Første leder ba imidlertid om å bli løst fra 
vervet etter ett år, og en av medlemmene fra HIM overtok ledervervet ut første periode. HVO 
overtok ledervervet f.o.m. 2017. Nytt DU, med funksjonstid 2018-2022, ble oppnevnt av 
Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, HIM, 21. februar og av dekan ved 
Avdeling for samfunnsfag og historie HVO 12. april 2018. 

  I følge Samarbeidsavtalen, punkt 5, har DU «ansvar for utvikling og godkjenning av 
utdanningens studieplan og emnebeskrivelser. Utvalget skal utarbeide utfyllende 
retningslinjer for studiet, gjøre vedtak om opptak av doktorgradskandidater, oppnevner 
veiledere og bedømmelseskomitéer, organiserer emner og seminarer, følger opp kandidatenes 
avtaler, gjennomfører disputaser og gir uttalelse om tilsetting av stipendiater». DU har også 
ansvar for studiekvalitetsrapportering til de respektive styrene. Dette gjøres ved HIM ved at 
ph.d.-programmet omtales i HIMs Årsrapporter om studiekvalitet og i Årsrapport for 
studiekvalitet ved HVO.  

I løpet av første funksjonsår var mye av DUs arbeid knyttet til å få på plass 
nødvendige retningslinjer og prosedyrer (eks: utfyllende retningslinjer, forretningsorden, 
prosedyre for opptak og tilsetting i stipendiatstillinger, skjema for avtale mellom kandidat og 
veileder/e, fremdriftsrapportering, og midtveisevaluering, mal for utforming av ph.d.-
avhandlingen, utforming av web-sider for ph.d.-studiet). Helt fra starten har DU også jevnlig 
foretatt opptak, oppnevnt veiledere og vurdert søkere til stipendiatstillinger. Ved vurdering av 
søkere til ph.d.-programmet har DU særlig vektlagt prosjektets tilknytning til programmets 
profil kombinert med kandidatens forutsetninger og prosjektets gjennomførbarhet. Etter hvert 
har en også arbeidet med godkjenning av framdriftsplaner, prosedyrer for disputas og 
oppnevning av bedømmelseskomiteer, felles forskningskurs for de to institusjonene inkludert 
Metodeforum for kandidater og veiledere, programrevideringer og kandidatevaluering. 
Møtefrekvens har variert fra fem til tre møter årlig med flest møter i vårsemesteret. 

Kvalitetssikring 
Det viktigste grunnlaget for utdanningskvalitet er at all undervisning og veiledning er 

forskningsbasert. Lærerstaben ved ph.d.-studiet består derfor til enhver tid av aktive forskere. 
Kvalitet gjennom alle ledd i studiet sikres bl.a. gjennom rutinemessig gjennomføring av 
fellesseminarer, midtveisevaluering, progresjons- og veilederrapportering samt kontinuerlig 
emnevalueringer. Hvert emne er årlig gjenstand for emnevaluering. Emneevalueringen 
omfatter kandidatevaluering, vurdering av emnet sett i forhold til fastsatt målsetting samt 
oppfølging av tidligere evalueringer. Emnevalueringene er omtalt under eget punkt i denne 
rapporten. 

HIM var allerede før det aktuelle ph.d.-studiet akkreditert for 3. syklus, og har et 
kvalitetssystem som er godkjent for dette nivået. HVO har et godkjent kvalitetssystem, men 
på søkertidspunktet hadde institusjonen kun studier på bachelor- og mastergradsnivå. Det ble 
derfor besluttet at fellesgraden kvalitetssikres i henhold til kvalitetssystemet til HIM (jf pkt 2 i 
Samarbeidsavtalen) (vedlegg 1). I tillegg til det ordinære kvalitetsarbeidet skal DU utarbeide 
en årlig rapport om studiekvaliteten på ph.d.-utdanningen. Denne rapporten skal behandles av 
avdelingene og inngå i høgskolenes årsrapport om studiekvalitet. Årsrapportene om 
studiekvalitet legges årlig frem for de respektive styrene. 

Doktorgradsprogrammet har programansvarlig som veksler mellom HVO og 
HIM. Det året den ene høgskolen ikke har programansvar, er det likevel en hovedansvarlig 
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ved den høgskolen. Ledelsen og koordineringen/sekretariatet i doktorgradsutvalget roterer på 
samme måten som programsvaret.  

Metodeforum og Doktorgradsutvalget er omtalt i andre deler av rapporten, og er svært 
viktige for kvaliteten i programmet. Midtveisevalueringer, medarbeidersamtaler med 
stipendiatene og evalueringer av enkeltemner er også sentrale i kvalitetsarbeidet. Ellers inngår 
doktorgradsprogrammet i HIM sitt overordnede kvalitetssikringssystem med alle de elementer 
som hører med der https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/ 

Ved HIM har en i tillegg til doktorgradsprogrammet i helse og sosialfag, et 
doktorgradsprogram i logistikk der en har gjensidig representasjon i doktorgradsprogrammene 
som observatør.   

Høsten 2019 har Høgskolen i Volda satt i gang en kurs for ansatte, der temaet er 
‘Rettleiing på mastergradsnivå’. Det kan tenkes at vi bør vurdere å gi tilbud om tilsvarende 
kurs for veiledning på doktorgradsnivå. Det kan være et viktig bidrag med tanke på kvalitet i 
veiledningen, som kan ha positive konsekvenser for faglig innhold og framdrift i 
avhandlingsarbeidet.   

Eksternt samarbeid – nasjonalt og internasjonalt 

Fagpersonene i doktorgradsprogrammet er med i mange nettverk, som de aktivt bruker 
som bidragsytere i Metodeforum, til midtveisevalueringer, til å finne veiledere og til å være 
medlemmer i disputaskomiteer. Kollegaene i nettverkene er også aktuelle som medforfattere 
for fagpersoner og/eller kandidater i programmet. 

HVO har samarbeidsavtale med Universitetet i Bergen, og er med i Universitets- og 
høgskolenettet på Vestlandet; UH-nett Vest. Innenfor rammene av UH-nett Vest er det 
etablert tre forskningsgrupper som HVO deltar i. Temaer i forskningsgruppene er barnevern, 
rus og NAVs virksomhet. Fagpersoner ved HVO er også med i forskerskolen Western 
Norway Graduate School of Educational Research II i WNGER II, som gir ph.d.-kandidatene 
tilgang på kurs av høy kvalitet som kompletterer porteføljen til ph.d.-programmet. WNGER II 
har årlige seminarer for ph.d.-veiledere som flere med tilknytning til doktorgradsprogrammet 
har deltatt på. HIM er også representert i European Society for Social Drug Research. Videre 
samarbeider de ansatte med kollegaer ved NTNU, UIO, Københavns Universitet, Södertörns 
Högskola, Høgskulen på Vestlandet, Politihøgskolens forskningsavdeling mfl  

HVO har mange partnerinstitusjoner innenfor sosialfag og HIM innen helse- og 
sosialfag.  Det er en lang liste, som vi har valgt ikke å bruke plass på her. HIM er med i 
Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt Norge, og høgskolene 
i Molde og Volda er med i Samarbeidsutvalg for forsking og innovasjon og i 
Samarbeidsutvalg for utdanning i Helse Midt Norge – se link https://helse-midt.no/
samarbeidsorganet. I forbindelse med ny lokal utvalgsstruktur i Helse Møre og Romsdal, 
opprettes et Lokalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse 
Møre og Romsdal, NTNU,  Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda i 2020. Dette er en 
viktig arena for kontakt med praksisfeltet, som også er viktig i doktorgradsprogrammet, både 
med tanke på rekruttering til programmet og for å fange opp forskningsbehov. 
Doktorgradsprogrammet bør arbeide enda mer aktivt for å bruke disse samarbeidsorganene 
ved f. eks. å knytte til oss stipendiater som er finansiert gjennom midler i helseforetakene i 
Helse Midt Norge. HIM har årlige søknader på utlyste midler fra Helse Midt Norge, både når 
det gjelder stipendiatstillinger, postdoc-stillinger og utenlands-stipend. Så langt har vi ekstern 
finansiering på en stipendiat og et utenlandsstipend fra disse midlene. HIM har også to 
eksternt finansierte stipendiatstillinger gjennom Norges forskningsråd både som nærings-
ph.d. og prosjektfinansiering med kjent kandidat. 

Høgskolene i Volda og Molde er med i styringsråd for Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester. Det er også en arena som er viktig med tanke på å fange opp det som 

https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/
https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/
https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
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skjer i kommuner og helseforetak, og utfordringer i praksisfeltet som kan ligge til grunn for 
tema for doktorgradsarbeid. Også dette organet kan brukes mer aktivt med tanke på 
rekruttering til doktorgradsprogrammet, og mulig ekstern finansiering av stipender.  
HIM har samarbeid med Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, som er et kompetansesenter 
for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling. En har allerede etablert et 
samarbeid om utdanning rundt velferdsteknologi og simuleringsaktivitet, men det pågår 
allerede et arbeid med å inngå aktuelt forskningssamarbeid når det gjelder utvikling av 
fremtidens helsetjenester. Offentlig finansierte ph.d.-er er aktuelt her i samarbeid med 
kommunene.  HVO har jevnlige møter med NAV, Møre og Romsdal, der forskere (inkludert 
stipendiater) presenterer forskningsprosjekter med relevans for NAV, og NAV formidler 
behov for kompetanse og forskning i sine organisasjoner. Høgskolene i Molde og Volda er 
også jevnlig i dialog med regionråd og andre sammenslutninger for kommunene. Disse 
arenaene må også brukes mer aktivt inn i doktorgradsprogrammet. Både med tanke på 
rekruttering, til å fange opp aktuelle tema for doktorgrader og med tanke på offentlig 
finansierte ph.d.-er. 

Internasjonalisering har vært oppe til diskusjon flere ganger i DU, spesielt med tanke 
på om ph.d.-emnene bør være engelskspråklige. DU har sett fordeler og ulemper med en slik 
endring, men har ikke landet denne ballen ennå. Når de gjelder andre sider av 
internasjonalisering som f.eks at lærere og/eller ph.d.-kandidater er involvert i internasjonale 
forskningsgrupper og prosjekter, så har programmet bidratt til dette. HIM har flere avtaler 
(Memorandum of understanding, MOU) med europeiske universiteter (f.eks. i Italia, Sverige 
og Danmark), og med universiteter i f.eks. USA og Etiopia. Alle disse avtalene er knyttet til 
pågående forskningssamarbeid. Fem av 14 kandidater er i slike samarbeid og en som 
disputerte i juni 2019 og som nå er ansatt ved HIM, var og er fortsatt i slike 
forskningssamarbeid. Flere av lærerne har vært engasjert i internasjonal forsking i flere tiår.  
Noen lærere og kandidater er også i EU finansierte prosjekter. Gjennom bistillinger på f.eks. 
NTNU og Oslo Universitetssykehus, er noen av lærerne med i internasjonale 
forskningsnettverk, noe som også avspeiles i forskningspublikasjoner. Samlet sett gir dette 
kandidatene muligheter til å komme inn i internasjonale nettverk. Det er inngått avtaler som 
omfatter forskningssamarbeid mellom: 

o Intensjonsavtale om samarbeid mellom Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i
Molde, og Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i
BergenMemorandum of Understanding (MOU), between Hawassa University
Ethiopia, and Molde University College – Specialized University in Logistics Molde,
Norway

o Memorandum of Understanding between The Norwegian University of Science and
Technology (NTNU), Faculty of Medicine, Department of  Circulation and Medical
Imaging (ISB) and Molde University College (HIM), Faculty of Health and Social
Sciences

o Partnership Agreement between Salvatore Maugeri Foundation Clinic of Work and
Rehabilitation, and University of Verona, and Molde University College, Faculty of
Health and Social Sciences, and Norwegian University of Science and Technology,
Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Circulation and Medical
Imaging (NTNU).
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o Molde University College, Department of Health and Social Sciences, and University
of East Anglia, Norwich Faculty of Medicine and Health Sciences Centre for
Interprofessional Practice.

o Agreement of Cooperation between Molde University College, Department of Health
Science and University of California, San Francisco (UCSF) School of Nursing

o Clinical Education and Training Agreement between Stanford Health Care, a
California (nonprofit public benefit corporation) and Molde University College –
Specialized University in Logistics.

o Aftale om samarbejde mellem Institutt for Folkesundhet, Aarhus Universitet og
Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Molde.

o Samarbeidsavtale mellom Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Molde og
Institutt for Helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for Medisin og Helsevitenskap
(MH), NTNU.

o Samarbeidsavtale mellom Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund kommune og
Avdeling for Helse og Sosialfag, Høgskolen i Molde.

o Samarbeidsavtale mellom Oslo Universitetssykehus Ullevål, Kompetansesenter for
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst (KPS) og Høgskolen i
Molde.

o HiM og Jessenius Faculty of Medicine in Martin Comenius University in Bratislava,
Slovak Republic, The Centre of Palliative Care of Bjørnstjerne Bjørnson at the
Institute of Nursing (Memorandum of Understanding on the Bilateral Research and
Teaching Cooperation).

o HVO og Cardiff University School of Social Sciences
o HVO og Høgskulen på Vestlandet,
o HVO og Universitetet i Bergen
o HVO og Universitet i Agder.
o Western Norway Graduate School of Educational Research II. Høgskulen i Volda er

med i fagpanelet i denne forskarskulen. https://www.uib.no/iped/111879/western-
norway-graduate-school-educational-research-ii-wnger-ii

OPPTAK OG GJENNOMSTRØMNING 

Det har vært god søkning til studiet, og ved årsskiftet 2019-2020 er det totalt 25 
kandidater i programmet (tabell 4). I tillegg har tre disputert og en har levert sin avhandling til 
bedømmelse (tabell 5), dvs totalt 29 kandidater. Dette innebærer at målsettingen om 20 
kandidater innen 2020 er innfridd. Kandidatene er hovedsakelig finansiering fra de to 
høgskolene; 12 fra HIM og 12 fra HVO, de resterende fem kandidatene er eksternt finansiert. 
Kandidatene har sin hovedtilknytning til den institusjonen som finansierer prosjektet, og 
hovedveilederne kommer fra den finansierende part, ment det er også samarbeid mellom de to 
institusjonene på veiledersiden. I tillegg er det utstrakt samarbeid om veiledning med eksterne 
institusjoner; andre universitet og høgskoler, helseforetak og forskningsinstitusjoner. Når en 
kandidat av faglige grunner får tildelt en ekstern hovedveileder, oppnevnes det alltid en intern 
medveileder.  

https://www.uib.no/iped/111879/western-norway-graduate-school-educational-research-ii-wnger-ii
https://www.uib.no/iped/111879/western-norway-graduate-school-educational-research-ii-wnger-ii
https://www.uib.no/iped/111879/western-norway-graduate-school-educational-research-ii-wnger-ii
https://www.uib.no/iped/111879/western-norway-graduate-school-educational-research-ii-wnger-ii
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Kandidatoversikt 
Kandidatene er en tverrfaglig gruppe med bred representasjon fra ulike fagområder, som 

helse- og sosialfag, sykepleievitenskap, psykologi, sosiologi, helseledelse, idrettsvitenskap, 
human ernæring, spesialpedagogikk, idehistorie, filosofi og medisin. Dette har selvfølgelig 
også bidratt til at prosjektene belyser programmets profil med utgangspunkt i et vidt spekter 
av temaområder sett fra ulike fagperspektiver og ved hjelp av varierte metoder. De fleste 
prosjektene er praksisnære og forankret i lokale helse- og sosialtjenester, samtidig som de ser 
utviklingen i lys av relevant internasjonal forskning på området. Samlet vil prosjektene 
således kunne bidra til verdifull kunnskap om profesjonsutøveres samspill med brukere og 
andre profesjoner sett i relasjon til skiftende krav fra myndigheter og brukere. Blant tema i 
kandidatenes prosjekter kan nevnes rus, demens, psykiske lidelser, overvekt, ernæring, 
opptrening, etikk, organisasjon og ledelse, der både ovenfra (systemnivå) og nedenfra 
perspektiver (individnivå) belyses.  

Tabell 4: Kandidatoversikt 

Kandidat Prosjekttittel Hovedveil/medveileder/e Opptak Hovedtil- 

knytning 

Midt- 

evaluering 

1. Erlend 
Walseth 

Det aktive samfunn: 
Oppfølging og avklaring i 
NAV 

Kåre Heggen, HVO/ 

Liv Syltevik, UiB 

01.08.215 HVO H 2017 

2. Ingrid 
Johnsen 
Hogstad 

Mindreårige barn som 
pårørende til en døende mor 
eller far – Helsepersonells 
kommunikasjon med små 
barn 

Anne Jansen, Oslo Met/ 

Tor-Johan Ekeland, HVO 

01.08.2015 HIM H 2107 

3. Nanna 
Natalie K. 
Dam 
Jørgensen 

Camino therapy: Walking 
on green description 

Tor-Johan Ekeland, 
HVO/ 

Cathrine A.N. Lorentsen, 
USN/ 

John Eide, Rohampton 
University 

07.09.15 HVO H 2018 

4. Kristine 
Vaadal 

Unge kvinner og alkohol i 
likestilte Norge – Spiller 
kjønn en rolle? 

Sveinung Sandberg, UiO/ 

Silje Louise Dahl, HVO/ 

Sebastien Tutengnes, UiO 

05.10.15 HVO H 2018 

5. Ole Næss Alkoholidentifikasjon- og 
intervensjon i somatiske 
sykehus. Pasienterfaring og 
kunnskapsbasert praksis i 
kvalitet - utviklingsarbeid. 

Tor-Johan Ekleand, 
HVO/ 

Espen Anjo Arnevik, 
Nasjonal 
kompetansetjeneste/ 

15.04.16 HVO 
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Torgeir Gilje Lid, Helse 
Vest 

6. Linda 
Anette 
Kornstad 
Nygård 

Ernæring, marine proteiner 
og fysisk funksjon hos eldre 

Anne Marie Rokstad, 
HIM/ 

Lisbeth Dahl, NIFES/ 

Ingunn Mundal, HIM 

16 HMR H 18 

7. Madeleine 
Zetterlund 
Stenhammer 

«Man blir aldri noe annet 
enn omstreifer på 
Svaneviken». Utviklingen 
av norsk sosialpolitikk sett 
gjennom samspillet mellom 
myndighetene og Norsk 
misjon blant hjemløse på 
institusjonen Svaneviken. 

Tor-Johan Ekeland, 
HVO/ 

Per Haave, UiO/ 

Inger Marie Okkenhaug, 
HVO 

4.01.16 HVO 

8. Erlend Vik Profesjonsautonomi og 
samhandling i en 
funksjonelt differensiert 
helsetjeneste 

Lisa Hansson, HIM/ 

Turid Aarseth, HIM/ 

Ralf Kirchoff, HIM 

01,02,16 H 2018 

9. Ingeborg 
Skogen 

Hva slags betydning har det 
nærmeste miljøet 
(mikrosystemet) til 
overvektige barn med å 
endre helseatferd? 

Kjetil Laurits Høydal, 
HVO/ 

Finn Ove Båtevik, HVO 

13.06.16 HVO H 2019 

10. Elin Mordal Matenity care in Hawassa 
Zurya Worda: The impact 
of structural and cultural 
factors on utilization of 
professional birth 
attendants and maternity 
facilities 

Solfrid Vatne, HVO/ 

Ingrid Hanssen, 
Lovisenberg Diakonale 
Høgskole/ 

Andargachew Kassa 
Biratu, Hawassa 
University 

01.01.17 HIM H 2019 

11. Inger 
Cecilie 
Frisvol 

Reformer og 
profesjonsutøvelse – om 
legers og sykepleieres 
profesjonsutøvelse og 
tverrprofesjonelle 
samarbeid i tilknytning til 
utskrivningsklare pasienter 

Turid Aarseth, HIM/ 

Tor-Johan Ekeland, 
HVO/ 

Hans Petter Iversen, HIM 

01.01.17 HIM H 2019 

12. Hege Hol Assistert død i sykepleien: 
En studie om norske 
sykepleieres erfaringer i 
beslutningsprosessen når 
uhelbredelig syke pasienter 
reiser spørsmål om hjelp til 
assistert død. 

Solfrid Vatne, HIM/ 

Aud Orøy, HIM/ 

Kjell Erik Strømskag, 
Helse M&R 

01.02.17 HIM 
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13. Anita Dyb 
Linge 

Vil livsstilsendring ha ein 
samanheng med å vere i 
arbeid? Livstilsfaktorar som 
påverkar arbeidsdeltaking 

Stål Bjørkly, HIM/ 

Chris Jensen, Nasjonalt 
kompetansetjeneste for 
arbeidsrettet 
rehabilitering 

01.06.17 HVO H 2019 

14. Gunhild 
Nordvik 
Reite 

Om koherens i 
opplæringstilbodet til elevar 
med spesialundervisning 

Peder Haug, HVO/ 

Randi Myklebust, HVO 

01.08.17 HVO H 2019 

15. Kari Bøhle A biopsychosocial study of 
stress during sunstance 
abuse treatment 

Stål Bjørkly, HIM/ 

Randi Otterholdt, Helse 
M&R 

01.08.17 HVO 

16. Olivia Sissil 
Sunde 

Pårørande sine erfaringar 
med rolla som 
omsorgsgivar til 
heimebuande sjuke eldre 
med depresjon – sett i eit 
samhandlingsperspektiv 
med og frå kommunehelse 

Siri Ytrehus, HVL/ 

Solfrid Vatne, HIM 

18.09.17 HIM 

17. Stein 
Conradsen 

Patient education and trust 
for elective surgical 
patients 

Helge Skirbekk, UiO/ 

Tor-Johan Ekeland, 
HVO/ 

Andre Vågan, Nasjonalt 
kompetansesenter for 
læring og mestring/ 

Mariela Lara, 

St. Olav Hospital 

01.03.18 HVO H 2018 

18. Pål Roar 
Brekke 

NAVs 
oppfølgingsmetodikk fra 
ungdommens perspektiv 

Alf Roger Djupvik, HVO/ 

Line Joranger HVO/USN 

01.08.18 HVO 

19. Elisabeth 
Busengdal 

Kommunar sitt plan – og 
utviklingsarbeid med sikte 
på integrering av 
flyktningar, bidreg arbeidet 
til integrering? 

Roar Amdam, HVO/ 

Anne Britt Djuve, FAFO 

01.08.18 HVO 

20. Eli-Karin 
Sjåstad  
Åsebø 

Kroppsøvingsundervisninga 
på ungdomssteget – korleis 
opplever elevane 
undervisninga i 
kroppsøvingsfaget og kva 
betydning har den for 
elevane si rørsleglede og 
fysisk– motorisk  
selvvurdering? 

Rune Krumsvik, 
HVO/UiB/ 

Helga Løvold, HVO 

01.08.18 HVO 
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21. Bjørn Kjetil 
Larsen 

Mind the gap – exploring 
interagency collaboration in 
the transition from prison to 
society 

Atle Ødegård, HIM/ 

Sarah Hean, 
UiS/University of 

Bournemouth/ 

Karl Yngvar Dale, HIM 

01.04.19 HVO 

22. Thea Beate 
Brevik 

Attendance at breast and 
cervical cancer screening 
among ethnic minority 
women in Western 
countries: Educational 
interventions and 
experienced barriers to 
screening 

Stål Bjørkly, HIM/ 

Petter Lake, UiO/ 

Ameli Trope, Kreftreg. 

01.03.19 HIM 

23. Håvard 
Haglo 

Trening som medisin – 
Effektiv styrke og 
utholdenhetstrening for 
personer med 
inflammatorisk revmatisk 
sykdom 

Eivind Wang, 
HIM/NTNU/ 

Jan Helgerud, NTNU 

01.09.19 HVO 

24. Guro 
Fiskegård 
Werner 

Exploring contextual 
conditions for Equine 
Assisted Interventions with 
preschool children  

Oskar Solenes, HIM/ 

Silje Louise Dahl, HVO 

01.08.19 HIM 

25. Tiril Tøylen Muscle strength – Bone – 
Aging: Impact of strength 
training of physical 
function, fall prevention 
and risk of fractures 

Eivind Wang, 
HIM/NTNU/ 

01.08.19 HIM 

Gjennomførte og planlagte disputaser 
Det er gjennomført tre disputaser og en er under planlegging. Alle fire doktorandene 

har hatt sin hovedtilknytning til HIM som dermed også har vært/blir arrangør. Dekan ved 
Avdeling for helse- og sosialfag har ledet alle disputasene.  

Tabell 5 Gjennomførte og planlagte disputaser 

Doktorand, 
dato for 
disputas 

Avhandling Prøveforelesning Hovedveilder/medveileder/e Bedømmelseskomite 

Siv S 

Sæbjørnsen 

Exploring 
Adolescent 
Service Users’ 
Subjective Views 

Organisatoriske 
aspekter ved 
samhandling i 
ansvarsgrupper – 

Professor Atle Ødegård, 
HIM/ 

Professor Runo 
Axelsson, 
Universitetet i 
Aalborg, Danmark 
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Disputas: 

24. mars
2017

about 
Participation in 
”Responsible 
Teams 

deltakernes ulike 
roller og 
forskjeller i 
kultur, makt og 
innflytelse 
mellom ulike 
profesjoner og de 
barn/ungdom, 
som er formålet 
for 
samhandlingen 

Professor Elisabeth 
Willumsen, UiS 

Førsteamanuensis Ingunn T. 
Ellingsen 

Professor Ragnvald 
Kvalsund, Institutt 
for pedagogikk og 
livslang læring, 
NTNU 

Professor Solfrid 
Vatne, Avdeling for 
helse- og sosialfag, 
Høgskolen i Molde 

Ole Kristian 
Hoemsnes 
Berg 

Diputas: 

22. mars
2018

Skeletal muscle 
vascular 
regulation and 
energetics from 
small muscle mass 
exercise 

Blood flow 
regulation and 
cost of muscle 
contraction 
during small 
muscle mass 
endurance 
performance 

Professor Eivind Wang, 
NTNU/HIM/ Professor Stål 
Bjørkly, HIM 

Professor David C. 
Poole, Kansas State 
University 

Dr. philos. Hilde 
Dorthea Grindvik 
Nielsen, Norges 
Forskningsråd 

Professor Solfrid 
Vatne, HiMolde 

May Helen 
Midtbust, 

Disputas: 

8. nov.

2019 

Idealer og 
realiteter i 
palliativ omsorg 
for personer med 
alvorlig grad av 
demens i 
sykehjem  - 
helsepersonells og 
pårørendes 
erfaringer 

Professor Else Lykkeslet, 
HIM/ 

Professor Eva Gjengedal, 
UiB/ 

Førsteamanuensis Rigmor 
Einang Alnes, NTNU 

Senior professor Per-
Olof Sandman, Umeå 
Universitet, 
Institutionen for 
omvårdnad 

Professor Rita 
Jakobsen, 
Lovisenberg 
diakonale høgskolen, 
Oslo 

Professor Anne Marie 
Rokstad, Høgskolen i 
Molde, Avdeling for 
helse- og sosialfag 

Kjellaug 
Myklebust 

Rapporteringer av 
miljøterapeutiske 
interaksjoner i 
sykepleie-
dokumentasjon 

- En «mixed
methods» studie i
psykisk helsevern»

Professor Stål Bjørkly, HIM/ 
Professor Målfrid Råheim, 
UiB. 

https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.umu.se/personal/per-olof-sandman/
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.ldh.no/ansatte/master-og-videreutdanning/jakobsen
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
https://www.himolde.no/personer/hs/vit/arok/index.html
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Publikasjoner – ph.d.-kandidater 
       Her følger en oversikt over ph.d.-kandidatene vitenskapelige produksjon. Oversikten 
viser til publikasjoner der en kandidat enten er første- eller medforfatter. Mange av 
publikasjonene inngår i kandidatenes ph.d.-avhandlinger, men oversikten viser at 
kandidatene også har publikasjonsaktivitet utover dette: 

2015 
Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T: Q-metode - et praktisk redskap ved innovasjon i kommunene. 
I: Sosial innovasjon: fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1587- 4,  249-
266 HIM UIS.  
2016 
Hogstad, Ingrid Johnsen; Wold, Astri Heen: Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk skole. Barn 
2016; 34(2) s. 9-23 HIM UiO. 
Reite, Gunhild Nordvik. Lærar - elev-relasjonen som beskyttande faktor eller risikofaktor for elevar med 
spesialundervisning. Spesialpedagogikk 2016; 81(5) 57-67 HVO. 
Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T; Good, James M.M.; Ødegård, Atle:  
Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach: an empirical research illustration. Operant 
Subjectivity 2016; 38.(2) s.15-32 HIM UIS. 
Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ødegård, Atle: Adolescents’ subjective views about interprofessional team 
participation: a Q methodological study. Journal of Comparative Social Work 2016;11(2)1-26 HIM.  
2017 
Jørgensen, Nanna Natalia Karpinska Dam; Pilgrimage Walking as Green Prescription Self-theraphy i The 
Many Voices of Pilgrimage and Reconciliation ISBN: 9781786393265. CABI Publishing, 2017. 
Nyberg, Stian K.; Berg, Ole Kristian; Helgerud, Jan; Wang, Eivind: Blood flow regulation and oxygen uptake 
during high-intensity forearm exercise. Journal of applied physiology 2017; 122(4) 907-917.HIM USN NTNU 
STO. 
Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål; Råheim, Målfrid: Nursing documentation in inpatient psychiatry: 
the relevance of nurse-patient interactions in progress notes : a focus group study with mental health staff. 
Journal of Clinical Nursing 2017; 27(3-4) e611-e622 HIM OUS UiB. 
Reite, Gunhild Nordvik. Ungdomsskuleelevar med spesialundervisning og deira relasjon til læraren. I: 
Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 9788252194111, 102-122 
HVO 
 Lien, Lars; Stenhammer, Madeleine Zetterlund. "De fremmede" i pressen. Omtale av nasjonale minoriteter og 
urfolk i media fra 1900 til andre verdenskrig. I: Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 
2016. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-51580-5. 45-62 HVO UiO  
 Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Willumsen, Elisabeth: Service user participation in interprofessional teams in 
child welfare in Norway: vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work 2017; 22 Suppl. S2 
s. 43-53 HIM UIS.
Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Willumsen, Elisabeth: Service user participation in interprofessional teams in child
welfare in Norway: vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work 2017; 22 Suppl. S2 s.
43-53 HIM UIS.
Tøien, Tiril; Unhjem, Runar Jakobsen; Øren, Thomas Storehaug; Kvellestad, Ann Charlotte; Hoff, Jan; Wang,
Eivind: Neural plasticity with age: Unilateral maximal strength training augments efferent neural drive to the
contralateral limb in older adults. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical
sciences 2017; 73.(5) 596-602 NORD NTNU STO.
Ulvund, Ingeborg; Mordal, Elin, The impact of short term clinical placement in a developing country on
nursing students: a qualitative descriptive study. Nurse Education Today 2017;55(August),  96-100 HIM
2018
Berg, Ole Kristian; Kwon, Oh. Sung; Hureau, Thomas J.; Clifton, Heather L.; Thurston, Taylor; Le Fur, Yann;
Jeong, Eun-Kee; Amann, Markus; Richardson, Russel S.; Trinity, Joel D.; Wang, Eivind; Layec, Gwenael:
Maximal strength training increases muscle force generating capacity and the anaerobic ATP synthesis flux
without altering the cost of contraction in elderly. Experimental Gerontology 2018; 111. (October), 154-161
HIM NTNU STO.

https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1527846
https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1527846
https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1527846
https://app.cristin.no/results/show.jsf?id=1527846
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Berg, Ole Kristian; Nyberg, Stian Kwak; Windedal, Tobias Midtvedt; Wang, Eivind: Maximal strength 
training-induced improvements in forearm work efficiency are associated with reduced blood flow. American 
Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology 2018; 314(4) s. H853-H862 HIM NTNU.  
Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.  
A painful experience of limited understanding: healthcare professionals’ experiences with palliative care of 
people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliative Care 2018; 17 s. 1-9 HIM NTNU 
UiB.    
Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.  
Perceived barriers and facilitators in providing palliative care for people with severe dementia: the healthcare 
professionals' experiences. BMC Health Services Research 2018; 18: 709, 1-10 HIM NTNU UiB.  
Nyberg, Stian Kwak; Berg, Ole Kristian; Helgerud, Jan; Wang, Eivind:  
Reliability of forearm oxygen uptake during handgrip exercise: assessment by ultrasonography and venous 
blood gas. Physiological Reports 2018; 6:e13696. (10)  1-11 HIM NTNU.  
Nygård, Linda Anette Kornstad Nygård; Ingunn Pernille Mundal; Lisbeth Dahl; Jurate Saltyte Benth; Anne 
Marie Mork Rokstad: BMJ Open 2018; 8: e023845. Doi:10.1136.  
Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret; Ulvund, Ingeborg,  
Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women 
International 2018; 40(2) 138-157 HIM. 
Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret; Ulvund, Ingeborg,  
Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women 
International 2018; 40(2) 138-157 HIM. 
Reite, Gunhild Nordvik. Samarbeid mellom skulen og foreldre til barn med spesialundervisning. 
Spesialpedagogikk 2018; 83(2) 53-66, HVO  
 Tøien, Tiril; Haglo, Håvard Pedersen; Unhjem, Runar Jakobsen; Hoff, Jan; Wang, Eivind,  
Maximal strength training: the impact of eccentric overload. Journal of Neurophysiology 2018; 120(6) s. 2868-
2876 NORD HIM NTNU STO. 
Tøien, Tiril; Unhjem, Runar Jakobsen; Øren, Thomas Storehaug; Kvellestad, Ann Charlotte; Hoff, Jan; Wang, 
Eivind. (2017) Neural plasticity with age: Unilateral maximal strength training augments efferent neural drive 
to the contralateral limb in older adults. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical 
sciences.73 (5). 
Vik, Erlend, Helseprofesjoners samhandling: en litteraturstudie. Tidsskrift for velferdsforskning 2018; 21(2) 
119-147 HIM.
Øvretveit, Karsten; Tøien, Tiril: Maximal strength training improves strength performance in grapplers.
Journal of Strength and Conditioning Research 2018; 32(12) 3326-3332 NTNU.
2019
Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend; Aarseth, Turid, Management and reforms in the Nordic hospital landscape.
Journal of Health Organisation and Management 2019; 33(5) 588-604 HIM NTNU.
Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål: Development and reliability testing of the Scale for the Evaluation
of Staff‐Patient Interactions in Progress Notes (SESPI): an assessment instrument of mental health nursing
documentation. Nursing Open 2019; 6(3) 790-798 HIM OUS.
Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål: The quality and quantity of staff-patient interactions as recorded by
staff: a registry study of nursing documentation in two inpatient mental health wards. BMC Psychiatry 2019;19 
1-12 HIM OUS.Reite, Gunnhild Nordvik og Haug, Peder: Conditions for academic learning for students
receiving special education. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk. 2019 5, 281–298.
Vaadal, Kristine. Kjønnsavdelingen 20 – Kjærlighet og sjekking: Likestilt frihet eller tradisjonelt
kjønnsmarked? Kilden kjønnsforskning [Internett] 2019-03-20, HVO
Vik, Erlend; Aarseth, Turid, Koordinatorordninger som samordningstiltak: tre mulige paradokser. I:
Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk 2019
ISBN 978-82-02-63183-3. s. 119-144 HIM. 

Werner, Guro Fiskergård, Opplevelse og forståelse av likeverd. I: Inkluderende forskning sammen med personer 
med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293, 159-169 HIM.  
Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, 
Camilla; Oterhals, Ole Magnus, "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling. I: Inkluderende 
forskning sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 
9788215031293, 78-82 NORD HIM HIOF NTNU.  
Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, 
Camilla; Oterhals, Ole Magnus: "Slik vil jeg ha det!: slik gjorde vi det: formidling - å fortelle videre. I: 
Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 
ISBN 9788215031293,100-107. NORD HIM HIOF NTNU. 

https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glx218/4591669
https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glx218/4591669
https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glx218/4591669
https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glx218/4591669
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/
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Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, 
Camilla; Oterhals, Ole Magnus: "Slik vil jeg ha det!": slik gjorde vi det: hvordan diskutere funnene? I: 
Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 
ISBN 9788215031293, 93-99 NORD HIM HIOF NTNU. 
Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, 
Camilla; Oterhals, Ole Magnus: "Slik vil jeg ha det!": slik gjorde vi det: hvordan jobbe med analyse? I: 
Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 
ISBN 9788215031293, 83-92 NORD HIM HIOF NTNU.  
Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, 
Camilla; Oterhals, Ole Magnus: "Slik vil jeg ha det!": slik gjorde vi det: planlegging. I: Inkluderende forskning 
sammen med personer med utviklingshemming: en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293, 
68-77 NORD HIM HIOF NTNU.

INFRASTRUKTUR 

Under dette punktet beskrives infrastruktur vedrørende kontorfasiliteter, 
bibliotektjenester, IT-tjenester og andre støttetjenester ved hver av de to institusjonene. 

Stipendiatkontorer 
Ved begge institusjonene er det lagt vekt på at stipendiatkontorene har sentral 

plassering på høgskoleområdet. Dette er et godt utgangspunkt for å gi kandidatene tilgang til 
daglige støttetjenester, både faglig, sosialt og av mer teknisk art.  

Ved HVO er alle kandidatene i doktorgradsprogrammet samlokalisert i huset vi kaller 
‘Lettbygget’. Bygget ligger sentralt på høgskoleområdet, med kort vei til alle avdelinger ved 
høgskolen, til bibliotek og andre støttetjenester. Stipendiater ved høgskolen som er tilknyttet 
andre doktorgradsprogrammer har kontor i det samme huset. Det er også verdt å nevne at en 
professor og en førsteamanuensis, som begge har sentrale roller i doktorgradsprogrammet, har 
kontorer i samme bygget. Stipendiatene formidler at de setter stor pris på samtaler og 
diskusjoner som samlokaliseringen legger til rette for. Andre vitenskapelig ansatte, som har 
roller i doktorgradsprogrammet, har kontorer i bygg som er i svært kort avstand til 
‘Lettbygget’ 

 Ved HIM er alle kandidatene i doktorgradsprogrammet samlokalisert i B-bygget på 
Molde campus, i tre ulike stipendiatkontor. Sentrale fagansatte som er knyttet til 
doktorgradsprogrammet, har kontorer i samme bygg og stort sett alle i samme etasje. Det er 
kort vei til alle avdelinger ved høgskolen, til bibliotek og andre støttetjenester. Stipendiater 
ved høgskolen som er tilknyttet doktorgradsprogrammet i logistikk er samlokalisert i A-
bygget, der også fagansatte på doktorgradsprogrammet har sine kontorer. Kandidatene både 
ved HIM og HVO formidler at de setter stor pris på samtaler og diskusjoner som 
samlokaliseringen legger til rette for.  

Bibliotektjenester 
Bibliotekene ved både HVO og HIM kan skaffe det meste og har ingen restriksjoner 

på innlån. De sender både egne bøker og bøker fra andre biblioteker direkte hjem til 
kandidater som evt. bor utenfor Molde/Volda. 

 Biblioteket ved HVO abonnerer på mange trykte og elektroniske tidsskrifter som er 
relevante for kandidatene i doktorgradsprogrammet. Biblioteket har nettsider med lenker til 
databaser og elektroniske tidsskrift organisert etter fagområder. en abonnerer også på flere 
databaser som har omfattende dekning av relevante tidsskrifter: Academic Search Elite, 
Idunn, SAGE Premier og Taylor & Francis gir tilgang til tidsskriftartikler i fulltekst. 
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Tidsskriftartikler fra både databaser, titler i abonnement og Open Access-tidsskrift er 
tilgjengelige i søketjenesten Oria. Det tilbys også e-bøker fra Ebrary og Springer og tilgang til 
siteringsdatabasen ISI. Biblioteket er åpent med bemanning mandag–onsdag kl. 09.00−19.00, 
torsdager kl. 10.00−19.00, fredager kl. 09.00−16.00 og kl. 10.00−15.00 på lørdager. Ellers har 
biblioteket ‘meråpent’, dvs. at studenter og ansatte har tilgang med studentkort/ansattkort alle 
dager mellom kl. 07.00-24.00. I meråpen åpningstid kan man besøke lesesaler og grupperom, 
låne bøker og filmer på utlånsautomat, samt bruke pc-er og skrivere/kopimaskiner. Man kan 
også hente reserverte bøker på selvbetjent hentehylle og levere lånte bøker i en bokkasse. 

Biblioteket ved HIM er åpent for alle. Biblioteket tilbyr studenter og ansatte tilgang til 
relevant faglitteratur og er en viktig del av læringsmiljøet med både plass til gruppearbeid og 
stille leseplasser. Her kan man låne bøker, lese og studere, få veiledning i informasjonssøk, 
skrive og publisere – eller bare stikke innom. Biblioteket har heller ingen restriksjoner på 
innlån, og kan skaffe det meste.  

HIM abonnerer på flere databaser med bl.a. elektroniske tidsskrifter som er relevante 
for kandidatene i dette doktorgradsprogrammet, fra Helsebiblioteket og/eller fra leverandører 
som Ovid, Lippinncott, Wiley og Elsevier            
Biblioteket er lokalisert i 3. etasje i A-bygget og er meråpent for studenter og ansatte mandag 
– søndag, kl. 06 – 23. «Meråpent» bibliotek betyr også her at studenter og ansatte kan benytte
biblioteket utenom betjent åpningstid. Dette for å gi tilgang til bibliotekets leseplasser og
samlinger utenom betjente åpningstider. Biblioteket er betjent mandag – fredag, kl. 08 – 18.
Les mer om biblioteket på www.himolde.no/biblioteket.

IT-tjenester 
HVO har god tilgang på støttetjenester knyttet til IT. Noen av de ansatte i IT-

avdelingen er lokalisert sentralt på høgskoleområdet, nettopp for å være lett tilgjengelige for 
studenter og ansatte som trenger hjelp. Når det gjelder IT-tjenester, som inkluderer både 
hardware og dataprogrammer, er IT-avdelingen ved HVO svært opptatt av å gi støtte og 
skaffe programvare som trengs, både til forskning og utdanning. Som midlertidig 
vitenskapelig ansatte har stipendiatene tilgang til alle disse tjenestene og programmene.  

HVO har de siste femten årene vært blant høgskolene med flest studenter i fleksible 
utdanningsløp. Det er etablert et støttemiljø ved høgskolen som skal fremme digitalisering av 
utdanninger ved HVO. Miljøet har såkalt teknisk og didaktisk hybridkompetanse. Man hjelper 
ansatte med videoproduksjoner, bruk av ulike samhandlingsverktøy i undervisning og gir 
didaktisk veiledning med tanke på valg av arbeidsmåter og hvordan man best kan bruke 
digital teknologi i formidling av faget. Det er også etablert det som kalles 
‘Læringsverkstaden’, som består av to rom i biblioteket ved høgskolen. Her kan stipendiater 
og andre få hjelp med å teste og låne stort og smått digitalt og didaktisk. 
https://www.hivolda.no/laeringsverkstaden Informasjon om IT-tjenester ved HVO finnes på 
denne lenken https://www.hivolda.no/IT-Tenester IT-tjenester og bibliotektjenester ved 
høgskolen får generelt svært gode tilbakemeldinger i undersøkelser blant studenter og ansatte. 
Disse gode tjenestene kommer selvsagt også stipendiatene til gode.  

HIM har også en svært tilgjengelig IT-støttetjeneste, og er samlokalisert med andre 
servicefunksjoner som studentservice og studieadministrasjonen sentralt på campus. IT-
Servicedesken er tilgjengelig for ansatte, studenter og gjester på campus. Vitenskapelig 
ansatte inkludert stipendiater har tilgang til et godt utvalg av spesial programvarer som 
benyttes til undervisning og forskning. Servicedesken sitter på god kunnskap til de ulike 
verktøyene, hvordan de konfigureres og er løsningsordinert om nye behov dukker opp. IT-

http://www.himolde.no/biblioteket
http://www.himolde.no/biblioteket
https://www.hivolda.no/laeringsverkstaden
https://www.hivolda.no/laeringsverkstaden
https://www.hivolda.no/IT-Tenester
https://www.hivolda.no/IT-Tenester
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senteret er også styrket med en pedagog, som sammen med en ingeniørressurs utgjør et 
dedikert støtteteam for digitalundervisning. Teamet er i dialog med undervisere, støtter 
utviklingen av undervisningsformer, og veileder i riktig bruk av de digitale hjelpemidlene 
skolen har tilgengelig. Dette initiativet har også ført til utvikling av studentaktive 
undervisningsrom, innføring av digitale tavler og et eget studio for opptak av videoer til 
undervisning og formidling av forskning. 

 Andre støttetjenester 
Ved begge institusjonene yter både Studentservice og Studentsamskipnaden 

servicetjenester overfor alle studentkategorier – inkludert ph.d.-kandidatene ved høgskolene. 
Studentservice ved HVO er et felles informasjonssenter for studenter, søkere eller 

andre som er i kontakt med høgskolen. Studentservice gir informasjon om praktiske og 
administrative forhold og om studentenes rettigheter og plikter. Studentene kan få individuell 
veiledning og rådgivning. Velferdstjenestene organiseres av Studentsamskipnaden i Volda og 
har et bredt og godt utbygd tjenestetilbud til studentene. Samskipnadens overordnede mål er å 
legge til rette for et stimulerende og utfordrende læringsmiljø som gir studentene trygghet, 
trivsel og en effektiv studiesituasjon. Samskipnaden driver 415 studentboliger i Volda og i 
tillegg driver de spisesteder og en barnehage med tre avdelinger. Også kandidater som er 
ansatt ved HVO har tilgang til flere av disse studenttjenestene. 

Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) eier og driver SiMolde barnehage. 
Samskipnaden driver 362 studentboliger fordelt på tre ulike steder; Kvam, Glombo og Molde 
campus, der alle boligene er møblert med tilgang til vaskeri og internett. Kantinen på 
høgskolen tilbyr faste måltider som frokost, lunsj og middag m.m. SiMolde Bok er HiM-
studentenes bokhandel på campus. Studentrådgiver og samarbeidsavtale med psykolog m.m. 
Studentsamskipnadens tilbud til studentene finnes nærmere beskrevet her:  
https://www.simolde.no/  Det er også bokhandel ved begge høgskolene. 

KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE 

Erfaringene så langt har allerede vist at fellesgraden har bidratt til å styrke både det 
institusjonelle og tverrfaglige samarbeidet på en rekke områder: 

o Programmet har utviklet og styrket samarbeidet mellom institusjonene. Det avspeiles i
oppretting av felles forskningsgruppe og 4-5 faste samlingsdager per år der lærere,
veiledere og kandidater i ph.d.-programmet møtes. Metodeforum er også arena for
kandidatenes midtvegsevalueringer. I den forbindelse har vi eksterne og interne granskere
av det framlagte forskningsarbeidet til hver kandidat. I tillegg settes faglige
problemstillinger med felles interesse på dagsorden gjennom forelesninger og diskusjoner.
«Rettleiarakademiet» er også eget tilbud til veiledere. Disse samlingene har fått meget god
evaluering fra samtlige deltakere, inklusive de eksterne granskerne og veiledere fra andre
institusjoner.

o Både kandidater og veiledere setter pris på kort veg og lav terskel for kontakt, ved at de er
lokalisert i samme bygg.

o God struktur på oppfølging av kandidatene progresjon i ph.d.-løpet gir god oversikt.

https://www.simolde.no/
https://www.simolde.no/
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o Vi anser det som en styrke at studiet er mangesidig og fleksibelt når det gjelder 
forskningstemaer og forskningsmetoder, så lenge dette ligger innenfor ph.d.-programmets 
profil.

o Vi kan registrere stor søknad og opptak av kandidater i programmet. Dette er dokumentert 
ved at vi innfridde NOKUTs måltall et år før fristen.

o God administrativ støtte med fast sekretariat på begge høgskolene er avgjørende.
o En velfungerende samarbeidsavtale som gir god styring gjennom et eget ph.d.-utvalg

(DU) med avklart mandat i forhold til institusjonene.
o Høgskolen i Molde har et ph.d.-program i logistikk som har vært og er til stor nytte når det 

gjelder oppbygging, videreutvikling og drift.  Programmene har gjensidig observatørstatus 
i doktorgradsutvalgene. Noene kandidater fra ph.d.-programmet i logistikk deltar også på 
våre ph.d.- emner. Det samme gjelder kandidater fra Avdeling for Økonomi og 
samfunnsfag.

o Ved Høgskulen i Volda er ph.d.-programmet er forankret i Avdeling for samfunnsfag og 
historie, men har etterhvert utviklet gode relasjoner til andre avdelinger ved høgskolen. 
Dette gjelder både på fagsiden i form av veiledere, og tilsatte som søker opptak både i 
programmet og på enkeltstående ph.d.-emner. Slik sett har vi lykkes med å integrere
ph.d.-programmet i øvrige avdelinger ved de to institusjonene, og at det har ført til økt 
samarbeid mellom avdelingene.

o Vi kan med relativt stor sikkerhet estimere at vi når måltallet for uteksaminerte kandidater 
i forhold til seks års rammen.
At fellesprogrammet også byr på utfordringer er åpenbart, men disse er og bør i tidenframover fortsatt være kontinuerlig gjenstand for diskusjon med tanke på å finne gode 

løsninger: 

o De to institusjonene har færre ressurspersoner (kurs, veiledning, etc.) enn på store
læresteder. En er derfor avhengig av sterkt engasjement og ressursinvestering fra
lærerstaben. Dette gjelder også medlemmer av Doktorgradsutvalget inkludert
sekretær. Ettersom flere kandidater etter hvert disputerer, øker arbeidsbelastningen
både administrativt og faglig.

o Den tverrprofesjonelle og tverrdisiplinære tilnærmingen i programmet kan hemme
styrking innenfor de enkelte fagene og disiplinene. Dette er så langt løst gjennom å
engasjere forskere med spesialisert kunnskap innen en disiplin eller et tema som
veiledere og kursholdere. Når det er sagt, så kan den tverrprofesjonelle vinklingen
også styrke fag og disipliner. Dette må andre program forsøke å etablere, mens det
altså ligger innbakt i vårt program.

o I følge gjeldende doktorgradsforskrift, er det bare HIM som formelt sett er akkreditert
og at HVO ikke har denne graden. Dette er forsøkt endret uten hell så langt

Søknaden om å opprette et ph.d.-studium i helse- og sosialfag var uttrykk for et ønske om 
å styrke koblingen mellom utdanning og forskning ved de to institusjonene, bidra med 
rekruttering av arbeidstakere med høy kompetanse til helse -og sosialsektoren i regionen samt 
å utvikle vitenskapelig kunnskap med betydning for kvaliteten på tjenestene i praksis. Vi ser 
allerede nå at forskningsaktiviteten innen helse- og sosialfag ved de to institusjonene har økt. 
Det at det er dannet flere forskningsgrupper som understøtter programmets profil, og at de har 
medlemmer både fra den vitenskapelige staben, fra ansatte i helse- og sosialsektoren samt at 
både ph.d.-kandidater og masterstudenter deltar, bidrar trolig til økt fokus på forskning, 
samtidig som den samlede forskningsaktiviteten har blitt mer målrettet. En vil anta at 
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synergieffekten vil øke etter hvert som flere med forskerkompetanse vil bekle ulike stillinger i 
regionen, både innen utdanning, i helse- og sosialsektoren og i forvaltningen. 



Vedlegg 1: Samarbeidsavtale







1 

FREMDRIFTSRAPPORT PH.D.-KANDIDAT     20__ 
Doktorgradsutdanning i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving 

Kandidat:  

Hovedveileder:  

Institusjon: 

Statusrapport (kort sammendrag av framdrift i perioden): 

Emner tatt i 20__: Plan for resten av emnene: 

Midvegsevaluering: 

Planlagt  disputas iflg. søknaden: Evt. ny planlagt disputas (år/sem.): 

Avvik fra opprinnelig plan: Grunn for avvik: 

Opphold (ikke kurs) ved andre institusjoner i 20__:   

Periode(dato): 
Sted/institusjon:  

Formål: 

Doktorgradsutvalget helse- og sosialfag 
 

Vedlegg 2 a: Skjema for fremdriftsrapport (Kandidat)



2 

Arbeidsplikt utført in 20__ (for studenter med 4 års stipend ved HiM/HVO):      
Type: Timer: 

Finansiering for resten av perioden: 

Annet du vil rapportere – problemer, forslag, etc. 

Leveres Doktorgradsutvalget for helse- og sosialfag v/ utvalgssekretær 

Dato:   Underskrift:  
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VEILEDERRAPPORT: 20__ 
Doktorgradsutdanning i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling 

Hovedveileder: 

Kandidatens navn: 

Institusjon: 

Statusrapport; (faglig framdrift, problemer o.a. for siste periode): 

Avslutning i forhold til 
søknad (semester/år): 

Planlagt avslutning 
(semester/år): 

Finansiering for resten 
av perioden (type): 

Leveres Doktorgradsutvalget for helse- og sosialfag v/ utvalgssekretær 

Dato:             Underskrift: 

Doktorgradsutvalget helse- og sosialfag 
 

Vedlegg 2 b: Skjema for fremdriftsrapport (Veileder)



Vedlegg  3: Evalueringsskjema metodeforum 

Evaluering av Metodeforum september 2018 

Vi ønsker din tilbakemelding som innspill til planleggingen av kommende arrangementer i 
Metodeforum. Svarene du gir kan ikke spores til ditt navn eller epostadresse. 

Du begynner din besvarelse ved å klikke på pilen nede til høyre. Du beveger deg frem og tilbake i 
spørreskjemaet ved hjelp av piltastene, som finnes nederst på hver side.  

Du har ca. 10 minutter til å besvare undersøkelsen. Takk for hjelpen! 

Hvor fornøyd har du vært med arrangementet alt i alt? 

(1)  Svært fornøyd

(2)  Fornøyd

(3)  Middels fornøyd

(4)  Lite fornøyd

(5)  Svært lite fornøyd

Hvordan opplevde du informasjonen i forkant av Metodeforum? 

(1)  Svært god

(2)  God

(3)  Middels

(4)  Dårlig

(5)  Svært dårlig



Har du noen synspunkter på den praktiske gjennomføringen av arrangementet (dag 1 og dag 

2)? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Hvor fornøyd har du vært med det faglige innholdet under samlingen? 

(1)  Svært fornøyd

(2)  Fornøyd

(3)  Middels fornøyd

(4)  Lite fornøyd

(5)  Svært lite fornøyd

Hvordan opplevde du midtvegsevalueringene? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Hvordan opplevde du temadagen om forskningsformidling? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



________________________________________ 

________________________________________ 

Hvordan opplever du ditt eget utbytte av samlingen? 

(1)  Svært godt

(2)  Godt

(3)  Middels godt

(4)  Dårlig

(5)  Svært dårlig

Har du forslag til temaer eller programposter for Metodeforum? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

I hvilken egenskap deltok du på samlingen? 

(1)  Ph.d-kandidat

(2)  Veileder

(3)  DU-medlem eller faglig ansatt knyttet til ph.d.-programmet

(4)  Administrativ ansatt

(5)  Ekstern gjest



Har du andre kommentarer eller innspill til arrangementskomiteen? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



Evaluering av kurs ved ph.d.- programmet i helse- 
og sosialfag ved høgskolene i Molde og Volda1 

Kurs:  

Dato:  

Kursansvarlig: 

Kursets målsetting: 

Takk for at du tok deg tid til å fylle ut evalueringsskjemaet. Marker valgte tall som fet skrift. 
Send det utfylte skjemaet til:  signe.w.bugge@himolde.no 

Hvordan vil du vurdere din egen 
innsats i løpet av kurset? Meget svak 0  1  2  3  4 Meget god 

Faglig innhold: Relevans i forhold 
til kursets målsetting  Lite relevant 0  1  2  3  4 Meget relevant 

Litteratur: Relevans i forhold til 
kursets målsetting Lite relevant 0  1  2  3  4 Meget relevant 

Faglig innhold: Mengde For lite 0  1  2  3  4 For mye 

Litteratur: Mengde For lite 0  1  2  3  4 For mye 

Faglig innhold: Vanskelighetsgrad For lett 0  1  2  3  4 For vanskelig 

Litteratur: Vanskelighetsgrad For lett 0  1  2  3  4 For vanskelig 

Engasjerende undervisning I liten grad 0  1  2  3  4 I stor grad 

Passet undervisningsformen til 
målsetting og innhold? Meget dårlig 0  1  2  3  4 Meget bra 

Eget læringsutbytte Meget dårlig 0  1  2  3  4 Meget godt 

Hvilken nytteverdi mener du 
at kurset vil ha for deg? Meget liten 0  1  2  3  4 Meget stor 

Generelt inntrykk Meget negativt 0  1  2  3  4 Meget positivt 

Presisering/kommentar: 

1 Skjemaet bygger på evalueringsskjema fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. 

Vedlegg 4 a: Evalueringsskjema



Vedlegg 4 b: Evalueringsskjema 

DIGITALT SPØRJESKJEMA – PH.D.-KURS 

Evaluering av ph.d.-kurset __________________________________________ 

Du begynner din besvarelse ved å klikke på pilen nede til høyre. 

Du beveger deg frem og tilbake i spørreskjemaet ved hjelp av piltastene, som finnes nederst på 
hver side. Du kan til enhver tid gå tilbake og endre tidligere besvarelser.  

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen! 

Vurder følgende spørsmål: 

Meget svak Svak Nøytral God Meget god 

Hvordan vil du vurdere din egen 

innsats i løpet av kurset? 
(1) (2) (3) (4) (5)

Faglig innhold: Relevans i 

forhold til kursets målsetting 
(1) (2) (3) (4) (5)

Litteratur: Relevans i forhold til 

kursets målsetting 
(1) (2) (3) (4) (5)

Faglig innhold: Mengde (1) (2) (3) (4) (5)

Litteratur: Mengde (1) (2) (3) (4) (5)

Faglig innhold: 

Vanskelighetsgrad 
(1) (2) (3) (4) (5)

Litteratur: Vanskelighetsgrad (1) (2) (3) (4) (5)

Engasjerende undervisning (1) (2) (3) (4) (5)



Meget svak Svak Nøytral God Meget god 

Passet undervisningsformen til 

målsetting og innhold? 
(1) (2) (3) (4) (5)

Eget læringsutbytte (1) (2) (3) (4) (5)

Hvilken nytteverdi mener du at 

kurset vil ha for deg? 
(1) (2) (3) (4) (5)

Generelt inntrykk (1) (2) (3) (4) (5)

Er det noen ting ved undervisningssamlingene du vil framheve spesielt? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Opplevelse av kurset: 

Svært tilfreds Tilfreds Nøytral Lite tilfreds 
Svært lite 

tilfreds 

Hvor fornøyd har du vært med 

kurset totalt sett? 
(1) (2) (3) (4) (5)

Hvordan opplevde du 

informasjonen i forkant av 

kurset? 

(1) (2) (3) (4) (5)

Hvordan opplevde du arbeidet 

med framlegget/arbeidskravet? 
(1) (2) (3) (4) (5)



Svært tilfreds Tilfreds Nøytral Lite tilfreds 
Svært lite 

tilfreds 

Hvordan opplevde du responsen 

og faglige tilbakemeldinger fra 

faglærerne? 

(1) (2) (3) (4) (5)

Hvordan har du opplevd organiseringen av kurset i Canvas? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



Svært tilfreds

Tilfreds

Middel tilfreds

Lite tilfreds

Svært lite tilfreds

Har ikke tatt noen kurs ennå

0% 25% 50% 75% 100%

15%

62%

19%

4%

0%

0%

Respondenter

4

16

5

1

0

0

Svært tilfreds

Tilfreds

Middel tilfreds

Lite tilfreds

Svært lite tilfreds

Har ikke tatt noen kurs ennå

0% 25% 50% 75% 100%

15%

58%

23%

4%

0%

0%

Respondenter

4

15

6

1

0

0

Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

46%

46%

8%

0%

0%

Respondenter

12

12

2

0

0

Hvor fornøyd er du med doktorgradsprogrammet alt i alt? 
 

Hvor fornøyd er du med kursene?
 

Hvordan opplever du ditt arbeidsmiljø blant ph.d.-kandidatene ved HVO eller HiM?
 

Hvordan opplever du ditt arbeidsmiljø blant de ansatte ved HVO eller HiM?
 

Vedlegg 5: Kandidatundersøkelsen 2019



Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

25%

58%

17%

0%

0%

Respondenter

6

14

4

0

0

Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

38%

25%

29%

8%

0%

Respondenter

9

6

7

2

0

Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

38%

29%

21%

8%

4%

Respondenter

9

7

5

2

1

Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

58%

25%

17%

0%

0%

Respondenter

14

6

4

0

0

Hvordan opplever du å bli fulgt opp av faglige ansatte?
 

Hvordan opplever du å bli fulgt opp av administrativt ansatte?
 

Hvordan opplever du at veiledningen fungerer når det gjelder tilgjengelighet? 
 

Hvordan opplever du at veiledningen fungerer når det gjelder gjennomføring og kvalitet? 
 



Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

54%

33%

13%

0%

0%

Respondenter

13

8

3

0

0

Svært godt

Godt

Middels

Dårlig

Svært dårlig

0% 25% 50% 75% 100%

38%

50%

13%

0%

0%

Respondenter

9

12

3

0

0

Svært tilfreds

Tilfreds

Middels tilfreds

Lite tilfreds

Svært lite tilfreds

0% 25% 50% 75% 100%

21%

58%

21%

0%

0%

Respondenter

5

14

5

0

0

Svært nyttig for ph.d.-arbeidet

Nyttig for ph.d-arbeidet

Middels nyttig for ph.d.-arbeidet

Lite nyttig for ph.d.-arbeidet

Svært lite nyttig for ph.d.-arbeidet

Deltar ikke i forskningsgrupper

0% 25% 50% 75% 100%

13%

57%

13%

0%

0%

17%

Respondenter

3

13

3

0

0

4

Hvordan opplever du det sosiale miljøet er i ph.d.-programmet?
 

Hvor fornøyd er du med Metodeforum?
 

Hvordan opplever du deltakelsen i forskningsgrupper
 



Ny

Distribuert

Noen svar

Gjennomført

Frafalt

0% 25% 50% 75% 100%

0%

13%

17%

70%

0%

Respondenter

0

4

5

21

0

Samlet status
 



Navn Stillingsbetegn
else

Ansttelsesforh
old

Faglige 
årsverk i 
studiet 
totalt

U & V FoU/KU Annet Årsverk i andre studier Antall år 
ekstern 
praksiserfaring

Årstall ekstern 
praksiserfaring

Undervisningsområde i studiet

Amdam, Roar Professor H/Fast HVO 0,1 0,04 0,06 0,9 Planlegging og adm 
HVO

6 1977-80, 1983-
86 Rettleiing, kollaborative planlegging og innovasjon

Angel, Sanne Professor H/Fast 0,4 0,2 0,2 HIM:BA 0,1. Univ.i Aarhus Emneansvarlig ph.d kurs: kvalitativ metode
Bjørkly, Stål Professor H/Fast HIM 0,8 0,4 0,2 0,2 HIM: MA Helse- og 

sosialfag 0,2
20 år fulltid, 20 
år deltid

1978- 98, 1998-
2019 Emneansvarlig ph.d kurs:

Kvantitativ metode, Aggresjon og vold. Veiledning.

Båtevik, Finn Ove Professor H/Fast HVO 0,2 0,01 0,19 0,8 Sosialfag HVO Rettleing, Folkehelse, Livsløp. Metode.
Dahl, Silje Louise Førsteamanuen

sis
0,3 0,06 0,24 0,7 Sosialfag HVO

Rettleiing, Organiseringsgruppa for  metodeforum
Djupvik, Alf Roger Førsteamanuen

sis
H/Fast HVO 0,42 0,02 0,4 0,58 Planlegging og 

adm/sosialfag HVO
Rettleiing, Organisasjonsteori, Leiing, Bakkebyråkrati, 
Sosialt arbeid i NAV

Ekeland, Tor-Johan Professor H/Fast HVO 0,67 0,27 0,4 0,33 Sosialfag HVO
Rettleiing, Emneansvarleg ph.d.-kurs: Strukturelle vilkår 
for profesjonsutøving, Psykisk helsevern, Psykisk helse 
og samfunn, Kulturpsykologi, Epistemologi og praksis, 
Vilkår for profesjonsautonomi

Folkestad, Bjarte Førsteamanuen
sis

H/Fast HVO 0,15 0,15 0,85 Planlegging og adm 
HVO

Metode, Organisasjonsteori, Offentleg politikk og 
forvaltning

Furberg, Anne Sofie Professor H/Fast HIM 0,3 0,1 0,2  HIM: BA 0,1 og MA 0,1. 
UNN Veiledning

Hasle, Bente Førsteamanuen
sis

H/Fast HVO 0,35 0,15 0,2 0,65 Sosialfag HVO Brukermedvirkning, Kvalitativ metode, Barndom, 
oppvekst og livsløp, Pårørende, Rettleiing, Leder for to 
tverrinstitusjonelle forskergrupper (TPS og 
barndomsforsking) 

Haug, Peder Professor Emiritus HVO 0,2 0,02 0,18 0,8 Lærarutdanning 
HVO Rettleiing. Lærarprofesjonen, pedagogikk.

Høydal, Kjetil Laurits Førsteamanuen
sis

H/Fast HVO 0,15 0,03 0,12 0,65 Idrett og friluftsliv 
HVO Rettleiing, Barn/ungdom og overvekt

Krumsvik, Rune 
Johan

Professor II Midl HVO 0,1 0,1 0.1 Kulturfag HVO Rettleiing. Klasseleiing, digital kompetanse i skulen, 
fysisk aktivitet og helse

Laake, Petter Professor II Ikke H/HIM 0,2 0,2 Emeritus UiO Veiledning statistikk
Leer-Salvesen, 
Kjartan

Førsteamanuen
sis

H/Fast HVO 0,4 0,25 0,1 0,05 0,10 Profesjonsetikk, 
religion HVO Vitensskapsteori og forskningsetikk, Profesjonsteori, 

skjønnsutøvelse og profesjonsetikk, Leder for 
Metodeforum, Rettleiing, Leder for forskningsgruppe i 
profesjonsetikk  

Løvoll, Helga Førsteamanuen
sis

H/Fast HVO 0,1 0,01 0,09 0,9 Idrett og frilufsliv 
HVO Rettleiing. Motivasjonspsykologi.

Mundal, Ingunn Førsteamanuen
sis H/Fast HIM

0,1 0,1 HIM: BA 0,9
Metodeforum

Vedlegg 6: Ansattes deltakelse i ph.d.-programmet



Myklebust, Randi Førsteamanuen
sis

H/Fast HVO 0,1 0,01 0,09 0,9 Lærerutdanning hVO
Rettleiing. Kulturelt og språkleg mangfald i skulen.

Orøy, Aud Førsteamanuen
sis

H/Fast HIM 0,6 0,4 0,2
HiMolde: MA/Avansert 
klinisk sykepleie: 0.4

Emneansvarlig ph.d.-kurs: Profesjonell omsorg i 
skjæringspunktet mellom system og livsverd, Veiledning

Rokstad, Anne 
Marie Mork

Professor H/Fast HIM 0,4 0,2 0,1 0,1 HiMolde: MA/ AKS - 0.1 
Kompetansesenteret for 
Aldring og Helse: 0.5

35 år 2018

Veiledning
Råheim, Målfrid Professor II Midl HIM 0,1 0,1 UIB Kvalitativ metode
Stokken. Roar Førsteamanuen

sis
H/Fast HVO 0,1 0,1 0,9 sosialfag HVO

Tverrprofesjonell samhandling. 
Storm, Marianne Professor II Midl HIM 0,2 0,2 UiS 1,0 Veiledning
Sundal, Hildegunn Førsteamanuen

sis
H/Fast HIM 0,15 0,15 HiMolde: BA –sykepleie, 

0.55
MA - helse- og sosialfag, 
0,3

Veiledning, Kvalitativ metode
Sæther, Knut-Willy Professor H/Fast HVO

0,2 0,1 0,1

0,8 religion, HVO
Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi, Profesjonsetikk, 
Religion- og livssynskunnskap, Rettleiing

Sørbø, Jan Inge Professor H/Fast HVO 0,5 0,2 0,2 0,1 0,5 Sosialfag HVO Vitenskapsteori og etikk, Rettleiing
Vatnar, Solveig Karin 
Bø

Professor H/Fast HIM 0,5 0,2 0,3 HIM: MA -HS 0,5
Veiledning, Aggresjon og vold

Vatne, Solfrid Professor Ikke H/ HIM 0,2 0,2 Veiledning. Profesjonell omsorg i skjæringspunktet 
mellom system og livsverd

Wang, Eivind Professor II     Midl HIM 0,2 0,2 1,0 NTNU Veiledning
Ødegård, Atle Professor H/Fast HIM 0,65 0,1 0,45 0,1 HIM: MA/helseledelse 

0,15 MA helse og 
sosialfag 0,2

Veiledning
Økland, Øyvind Professor H/Fast HVO 0,35 0,2 0,15 0,75 Sosialfag, HVO Globalisering. Interkulturell pedagogikk. Interkulturell 

kommunikasjon. Rettleiing. 
SUM 9,19 4,02 4,62 0,55
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Administrative funksjoner ved studiested Kristiansund 

Det er ansatt tre personer i administrative funksjoner med kontorsted Kristiansund: 

1. Studiestedskoordinator
Funksjonen som studiestedskoordinator ble opprettet i 2019, og oppstart av
stillingen var høsten 2019. Studiestedskoordinator er lagt til direktørens stab, og
inngår i administrativ ledergruppe. Stillingen har følgende arbeidsoppgaver:

 HiMoldes ansikt utad:

o Aktivt medlem i kommunens næringsforening (KNN) samt dialog med

Nordmørskommunenes interpolitiske organ (NIPR) og Kristiansund

kommune for å sikre tett samspill med arbeidsliv og samfunn.

o Jobber tett med innovasjonsmiljø (Vindel), Møreforsking og

Fylkeskommunens Campusprosjekt. Faste møter/arbeidsmøter.

Etablert kompetansefrokost Høst 2020 hvor arbeidsliv, akademia og

studenter får faglig input og nettverk.

 Tilrettelegger for god faglig og administrativ virksomhet i tett samarbeid med

dekanene/kontorsjefene:

o Administrativ støtte til studieledere og vitenskapelige ansatte. Jobber på

tvers av alle tre avdelingene. Samarbeider med dekaner og kontorsjefer

ved nyansettelser for å sikre godt mottak og opplæring.

o Deltar i studieledermøtene i avdeling LOG.

o Inngår i direktørens administrative ledergruppe og sikrer at høgskolens

to studiesteder ivaretas i beslutninger, vedtak og kommunikasjon.

o Har nettverk i næringslivet og bidrar til å skaffe gjesteforelesere m.m.

o Organiserer opplæring i digitale verktøy lokalt for de ansatte i

Kristiansund.

o Deltar i arbeidet med å opprette lokal simulator og øvingsavdeling for

helsefagene.

o Sikrer dialog med utleier vedr. innspill fra studenter og ansatte.

o Deltar i å sikre at tilbakemeldinger i kvalitetsteammøter blir tatt videre.

o Har ukentlig statusmøte pr. telefon med direktør og rektor

o Har månedlige samarbeidsmøter med den lokale administrasjonen på

studiested Kristiansund (studiestedskoordinator, førstekonsulent og

koordinator hos utleier som også jobber med tiltak for studentene).

Sikrer tett og god dialog.

 Lokal koordinering mellom HiMolde og høgskolesenteret i Kristiansund

o Gjennomfører vernerunder med utleier og lokalt verneombud for å sikre

gode forhold for ansatte.

o Kvartalsvise møter med utleier og høgskolens ledelse.

Vedlegg 23



2 

 Utredningsarbeid og styresaker 

o Er prosjektleder for nye lokaler for studiested Kristiansund. Har ansvar 

for utredninger og styresaker om dette, samt involvering av ansatte og 

studenter i brukergruppe. 

 

 Studentkontakt 

o Har en koordinerende rolle for å sikre deltagelse i alle ledd ved oppstart 

av studieåret.  

o Skal på sikt sikre at opplevelsen av å være student ved Høgskolen i 

Molde, studiested Kristiansund er tilsvarende det å være student ved 

studiested Molde.  

o Opplæring i risikovurdering for studentforeningen i forkant av fadderuker 

2020.  

o Deltar i beredskapsteamet i forbindelse med Covid-19.  

 
 

2. Førstekonsulent studieadministrativt arbeid 
 

Førstekonsulenten (100 % stilling) er underlagt studiesjefen og lagt til studiekontoret.  
Stilling som førstekonsulenten inngår i to team: eksamensteamet og Studentservice 
og har følgende arbeidsoppgaver: 
 

 Studentservice, saksbehandling i studentweb, ekspedisjon og sentralbord: tar 
imot henvendelser for studenter, ansatte og gjester. Deltar i teammøter med 
Studentservice i Molde.  

 

 Eksamensavvikling: Planlegger og gjennomfører eksamen for studenter med 
studiested Kristiansund (skoleeksamen og digital eksamen) og Molde (digital 
eksamen), deltar i teammøter og samarbeid med eksamensteamet i Molde.  

 

 Rombestilling: planlegger og oppdaterer timeplan og eksamensplan i Timeedit 
i samarbeid med rådgiver i Molde 

 

 Mottak av nye studenter: Planlegger og gjennomfører mottak av nye studenter 
i samarbeid med ansatte på studiekontoret og studiestedskoordinator.  

 

 Kvalitetssikring og arbeid med interne rutiner og retningslinjer gjøres i 
samarbeid med ansatte i Molde.  

 
 

3. Bibliotekar 
Bibliotekar (100% stilling) er underlagt biblioteksjefen ved biblioteket i Molde. 
Bibliotekaren har følgende oppgaver. 

 Daglig drift av biblioteket i Kristiansund 

 Undervisning og veiledning i søk og håndtering av faglig informasjon  

 Innkjøp og vedlikehold av samlingen  

 Katalogisering i Alma og registrering i Leganto 
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4. Andre 
 
Personalrådgiver på personal- og økonomikontoret har fast kontorsted i Kristiansund 
2 dager per uke. 
 
Viserektor for utdanning har i høst fått kontorsted Kristiansund.  

 
 
 
Vedlegg: 

 Stillingsutlysning Studiestedskoordinator i Kristiansund 

 Stillingsutlysning Førstekonsulent 

 Stillingsutlysning Bibliotekar/spesialbibliotekar  



Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logis�kk (HiMolde) har 200 ansa�e og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen
helse- og sosialfag, logis�kk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I �llegg �lbys doktorgradsutdanning innen logis�kk og
helse- og sosialfag.  

Vår ak�vitet øker stadig, og i Kris�ansund vil vi høsten 2019 ha i alt 5 bachelorprogram innen logis�kk og helse- og sosialfag og en rekke andre �lbud. Vi
holder �l på Løkkemyra, i lokalene �l Høgskolesenteret i Kris�ansund. For å styrke ak�viteten y�erligere ønsker vi å anse�e flere personer i Kris�ansund.

Studiestedkoordinator i Kristiansund

Det er ledig stilling som kontorsjef for studiested Kristiansund ved Høgskolen i Molde (HiMolde). I det daglige brukes funksjonstittelen
studiestedkoordinator. Avdelingene med virksomhet på studiestedet ledes av dekaner, som er underlagt den todelte ledelsen bestående av
direktør (økonomisk-administrativ) og rektor (faglig). Rektor er dessuten styrets leder. Rektor, direktør og dekaner har kontor i Molde, men med
samme ansvar i Kristiansund som for høgskolen forøvrig. Stillingen er underlagt direktøren.

Studiestedkoordinatoren vil være et viktig bindeledd til HiMoldes sentrale administrasjon og fagavdelinger. Arbeidet vil medføre utstrakt kontakt
med mange forskjellige aktører, både utad og innad, herunder også studentene. Du vil få selvstendige og utfordrende oppgaver i en
kunnskapsbedrift med et svært viktig samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver:

Være en viktig del av HiMoldes «ansikt utad» i Kristiansund, med tett kontakt med nærings- og samfunnsliv
Tilrettelegge for god faglig og administrativ virksomhet, i samarbeid med aktuelle ledere og de ansatte spesielt i Kristiansund
Lokal koordinering mellom HiMolde og utleier (for tiden Høgskolesenteret i Kristiansund)
Utrednings- og oppfølgingsarbeid i forbindelse med saker som skal behandles i styret og andre råd og utvalg
Tett samarbeid med dekanene og kontorsjefene ved de tre faglige avdelingene
Studentkontakt
Delta i høgskoledirektørens administrative ledergruppe
Øvrige oppgaver initiert av ledelsen ved HiMolde

Det kreves:

Relevant utdanning på mastergradsnivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
Dokumentert relevant erfaring
Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vektlegges, som f.eks. selvstendighet og evne til å planlegge arbeidsoppgaver og -prosesser.

Det vil være en fordel med erfaring fra universitets-, høgskole- eller forskningsmiljø.

Om stillingen og høgskolen:
Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i spennet brutto kr 607 700 (ltr 68) - 631 700 (ltr 70) som 1054 Kontorsjef. Høyere lønn kan vurderes for
særlig kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og
den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til direktør Gerd Marit Langøy (tlf 915 71 540). Se også https://www.himolde.no.

Søknad:
Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://jobbnorge.no/. Her legges også CV, attester og vitnemål med. Søknadsfrist 1. februar
2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-
en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om
unntak fra offentlighet må grunngis.

Jobbnorge-ID: 162834, Søknadsfrist: 01.02.2019, Kundens referanse: 18/00914

Utlysningstekst (162834).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 19. mars 2019 kl. 09:45 Side 1 / 1
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Om oss
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine
fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og
samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og
Kristiansund.

Høgskolen i Molde har ledig

Vikariat som førstekonsulent ved Høgskolen i Moldes studieadministrasjon ved
Høgskolesenteret i Kristiansund

Om stillingen / arbeidsoppgaver
Høyskolen har ledig vikariat som førstekonsulent for studieadministrative oppgaver for høgskolens aktivitet ved Høgskolesenteret i Kristiansund,
i seks måneder fra medio september 2020, med mulighet for forlengelse. I utgangspunktet er det en 100 % stilling, men ved forlengelse kan
stillingsandelen bli justert ned. Stillingen er organisatorisk plassert ved Studiekontoret, som har ansvar for opptak av studenter, tilrettelegging og
planlegging i forbindelse med studie- og eksamensgjennomføring, kvalitetssikring mm. Den som ansettes vil samarbeide med medarbeidere i
Molde, men ha arbeidsstedet Kristiansund. Det må påregnes en del reisevirksomhet til Molde.

Arbeidsoppgaver:

Studentservice, ekspedisjon og sentralbord.
Studieadministrative oppgaver som eksamensavvikling inkl. digital eksamen, rombestilling, mottak av nye studenter mm.
Administrativ støtte til ansatte.
Kvalitetssikring og arbeid med interne rutiner og retningslinjer.

Vi søker en medarbeider med
Høyere utdanning gjerne på bachelornivå. Relevant yrkeserfaring kan erstatte utdanningskravet.
Gode ferdigheter i bruk av relevante IT-verktøy.
Personlig egnethet, som profesjonell serviceinnstilling, selvstendighet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
God muntlig og skriftlig kommunikasjon, på norsk og engelsk.
Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren er en fordel.

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som 1408 Førstekonsulent i spennet brutto kr 456 400-472 000 (lønnstrinn 51-53), avhengig av kvalifikasjoner. For
spesielt kvalifisert søker kan høyere avlønning avtales.
God gruppeliv- og pensjonsordning. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Selvstendige og utfordrende oppgaver i en kunnskapsbedrift, der du får anledning til å bidra til utvikling.
Å bli del av et godt arbeidsmiljø som ivaretar administrative funksjoner for hele høyskolen.

Spørsmål / søknad
Nærmere informasjon fås ved henvendelse til studiesjef Sissel Waagbø (tlf. 71214130/47417891). Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her legges også CV, attester og vitnemål med. Søknadsfrist 10. juli 2020.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-
en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om
unntak fra offentlighet må grunngis.

Jobbnorge-ID: 189513, Søknadsfrist: 10.07.2020, Kundens referanse: 20/00487
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Om oss
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) er en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen flere av sine
fagområder, hvor visjonen «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon» skal gjenspeiles i all vår virksomhet.

Vi tilbyr over 40 ulike studieprogram, fra årsstudier til doktorgradsutdanning innen områder som helse- og sosialfag, IT, juss og
samfunnsvitenskap, logistikk, Sport Management og økonomi. Vi har drøyt 220 ansatte og 2700 studenter ved våre studiesteder i Molde og
Kristiansund.

Biblioteket ved Høgskolen i Molde er et fag- og forskningsbibliotek som har studenter og ansatte ved HiMolde som sin hovedmålgruppe.
Høgskolen har en stor andel engelspråklige studenter, spesielt innen fagområdet logistikk. Biblioteket er en integrert del av undervisning,
forskning og formidling, og tilbyr bl.a. kurs og veiledning i informasjonskompetanse, innen høgskolens fagområder. Biblioteket har som mål å gi
rett informasjon til rett person til rett tid.

Høgskolen i Molde søker

Bibliotekar/spesialbibliotekar i 100 % stilling

Om stillingen / arbeidsoppgaver
Stilingen er et vikariat ved biblioteket på inntil 12 måneder, med mulighet for fast ansettelse. Arbeidssted er ved bibliotektjenesten ved
Høgskolesenteret i Kristiansund.

Stillingen gir mange og varierte arbeidsoppgaver, og krever evne til å jobbe strukturert og selvstendig med vekt på service og fleksibilitet.
Biblioteket benytter biblioteksystemet Alma. I tillegg benytter HiMolde Leganto som pensumlistesystem, Brage som institusjonelt arkiv og Cristin
som forskningsdokumentasjonssystem. Biblioteket har overordnet ansvar for registrering i Brage og Cristin.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Daglig drift og andre bibliotektjenester, inkludert skranketjenester, ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKsu)
Undervisning og veiledning av studenter og ansatte i søk og håndtering av faglig informasjon
Innkjøp og vedlikehold av samlingen ved bibliotektjenesten ved HiKsu
Katalogisering i Alma
Registrering i Leganto
Støtte til forskning og formidling

Arbeidsoppgavene kan bli endret, da bibliotekverdenen generelt er inne i en utviklingsprosess som stiller krav til medarbeidernes vilje og evne til
omstilling. Det må også påregnes tjenester for Studiekontoret.

Kvalifikasjonskrav
Krav:

Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen tilsvarende utdanning
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
Gode IT-kunnskaper innen flere av følgende områder: databasesystemer, søking, EndNote, bibliotektjenester via nettbrett/mobile
enheter, MS Office produktene og web-redigering, samt være nysgjerrig på nye IT-tjenester og -trender.
Erfaring i bruk av biblioteksystemet Alma vil bli vektlagt.

Vi søker en medarbeider, som:

Er engasjert, initiativrik og omgjengelig
Liker å undervise og veilede i bibliotekets tjenester
Har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling, men som likevel kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som 1410 Bibliotekar i normallønnsspennet kr 456 400-488 000 brutto per år (lønnstrinn 51-55), etter ansiennitet/kompetanse.
For spesielt kvalifisert søker kan høyere innplassering avtales, ev som 1515 Spesialbibliotekar. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens
Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver
tid gjelder for stillingen.
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Spørsmål / søknad
For mer informasjon om stillingen kontakt bibliotekleder Timo Brøyn, tlf 71214158. Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her legges også CV, attester og vitnemål inn.

Søknadsfrist: 9. oktober 2020.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-
en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om
unntak fra offentlighet må begrunnes.

Jobbnorge-ID: 193197, Søknadsfrist: 09.10.2020, Kundens referanse: 20/00796
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