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Kommentarer til tentativt budsjettfordeling og vurdering av måltall fra HELSAM  

Fakultetet har foretatt en ”teknisk” fordeling som enhetene bes kommentere. Vår gjennomgang av 

denne viser at det er noen feil og mangler i det som er lagt inn. Vi kommenterer i tillegg de 

foreslåtte  nye måltallene. 

Det er gjort en endring i forhold til fordelingen for 2011 knyttet til det nyopprettede masterstudiet i 

Avansert geriatrisk sykepleie, men det ser ut til at det er lagt inn akkumulerte tall og ikke rene 

2012-tall. Det er lagt inn 433 timer med ordinær forskningsbasert utdanning som ser ut til å være 

summen av undervisningstimer for 2011 og 2012 i fakultetsstyrets behandling av saken. Det samme 

ser ut til å være skjedd for øremerkede driftsmidler knyttet til studiet (for time- og praksislærere).  

Den manglende finansieringen av faget KLoK i tildelingen for 2011 ser ikke ut til å være tatt inn i 

tildelingen for 2012. Vi forventer at de manglende undervisningstimene og driftskomponentene 

som instituttet fikk som en ekstra tildeling i 2011 tas inn i den ordinære tildelingen for 2012.  

I tildelingen for 2010 fikk Helsam øremerkede midler for tilsetting i et likestillingsprofessorat. 

Prosessen med utlysning og tilsetning har tatt lang tid, men Berit Schei tiltrer i løpet av høsten. I 

fordelingen for 2011 og tentativ fordeling 2012 er ikke finansieringen av denne stillingen inkludert. 

Ettersom instituttet mottok 200.000 i finansiering i 2010 vil den finansieringen som allerede er 

gitt, dekke rett i overkant av ett års tilsetning. Vi ber om at de resterende månedsverkene 

inkluderes i fordelingen for 2012, og at finansieringen inkluderes i tentative fordeling for 

langtidsperioden.  

Når det gjelder justeringene av fordelingsmodellen for 2012 ønsker instituttet å spille inn at 

lønnstrinnet for teknikere og studiekonsulenter i de særskilte finansieringene av labkurs og 

studieadministrasjon er uendret siden fordelingen for 2010. Gjennomsnittslønn for 

studiekonsulentene ved Helsam er ltr 53,5. Vi ber om at det vurderes å endre lønnstrinn for 

studiekonsulentene dersom snittlønn avviker mye fra teknikerne.  

Instituttet ønsker også å spille inn at kjente ekstratildelinger bør inkluderes i fordelingen slik at vi i 

størst mulig grad kan forholde oss til én tildeling. Det gjelder for eksempel tildeling for stipendiat 

for dekanatet.  
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Kommentarer til måltallene 

Fakultetet bør ha en strategi for hvordan man tenker seg å fordele målene, både i dialog med 

universitetsledelsen, men også mellom enhetene lokalt. Bør vi sette inn krevende tiltak på de 

områdene vi er komparativt sett svakest på eller på områdene vi komparativt sett er sterkest på for 

å samlet sett i størst mulig grad nå måltallene? 

 Studiepoeng pr registrerte student  

Instituttet gjør oppmerksom på at til tross for utfordringer med gjennomsnittlig produksjon 

så fullfører mange av våre studenter, men de bruker lengre tid enn normert. En vesentlig 

forklaring på lav gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon per student er innslaget av 

deltidsstudier. 

 

 Netto gjennomføringstid doktorgrader – mål 3,5 år (nå 3,9 år) 

Er underlaget korrigert for deltidsopptak på doktorgradsprogrammet? Hvis det ikke 

korrigeres for deltid, så vil kandidatene ved Helsam i gjennomsnitt ligge høyere enn øvrige 

deler av universitet da vi har mange kandidater som ikke er tatt opp som fulltidsstudenter 

på doktorgradsprogrammet.  

Generelt venter vi noe kortere gjennomføringstid for våre kandidater, men det er ikke 

realistisk å nå målet allerede i 2014. Det skyldes særlig at tiltak for å øke 

gjennomstrømningen nå først og fremst vil påvirke nye kandidater og prosjekter, og at 

resultatene derfor ikke blir synlig før disse disputerer om 3-5 år. Instituttet opplever det 

ikke som særlig realistisk med tiltak for økt gjennomstrømning som i stor grad påvirker de 

som nå allerede er godt i gang med sine doktorgradsprosjekter. Samtidig så har det vært et 

økt fokus på dette de siste årene slik at effekten av tidligere tiltak kan slå inn i perioden 

fram til 2014.  

 

 Studentmobilitet – økning på 20-25 % 

Fakultetet bør være oppmerksom på at mange av våre studentgrupper ikke er så mobile. 

Det gjelder særlig den erfaringsbaserte masteren i helseadministrasjon og 

masterprogrammene i sykepleievitenskap og helsefagvitenskap. Studentene her er i stor 

grad eldre, familiemessig etablerte, og i jobb ved siden av studiene. Det er derfor vanskelig å 

tenke seg å nå målet for disse programmene. For masterprogrammet i internasjonal helse er 

det også vanskelig å nå målet om økning i studentmobilitet da de fleste studentene som tas 

opp er internasjonale studenter fra lavinntektsland som ikke har økonomisk mulighet for 

studentutveksling. I tillegg så har de allerede reist ut for å ta programmet i Norge. For 
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bachelorprogrammet og det internasjonale masterprogrammet ved Heled er det grunn til å 

tro at vi kan få en økning i studentmobiliteten. Det er i løpet av siste året inngått nye 

utvekslingsavtaler med UC Berkeley og MCI Innsbruck. 

 

 Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – økning på 10 % 

 EU-inntekter (volum) – vekst på 50 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år 

 NFR-inntekter (volum) – vekst på 10 % 

Vi tror det kan være realistisk å nå disse målene. 
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