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Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: 17/22 
Møtedato: 3. mai 2022 
Notatdato: 3. mai 2022 
Saksansvarlig: Dekan Ivar P. Gladhaug 
Saksbehandler: Seniorrådgiver Aleksandra Weder Sawicka 

 

 

Dekanens orienteringer 
 
 
I møte 3. mai 2022 vil dekanen orientere om: 
 

• Hatlenutvalgets rapport om finansieringskategorier for UH-sektor – konsekvenser for 
Det medisinske fakultet? 

• Forskerlinjen- og disputasavvikling. 
• Areal for samlokalisering av Helsam. 
• Nye retningslinjer for protokollgodkjenning i styremøter. 

 
 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 
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Til  Fakultetsstyret 
Fra  Dekan 

 
Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: 18/22 
Møtedato: 3. mai 2022 
Notatdato: 6. april 2022 
Saksansvarlig: Gaute Frøisland 
Saksbehandler: Gaute Frøisland 

 

Økonomisk status per 31. mars 2022 

 
Formål og saksfremstilling 
 
Saken legges fram til orientering som en del av fakultetsstyrets årshjul på styremøte i mai. Vi 
legger til grunn regnskapet avsluttet pr. utgang mars for vår gjennomgang i dette styremøte. 
 
Økonomisk status består av følgende deler: 

• Basisfinansiert virksomhet 
• Utvikling i akkumulert mindreforbruk - basisvirksomheten 
• Fakultetets eksternt finansiert virksomhet 
• Totaløkonomien (basis + eksternt finansiert virksomhet) 

 
 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
 
Vedlegg  
 

1) Økonomisk status per 31. mars 2022 
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Vedlegg 1 - Økonomisk status MED per 31. mars 2022 
 
Basisfinansiert virksomhet  
 
Den basisfinansierte virksomheten til MED, er i all hovedsak bevilgningen som kommer 
gjennom statsbudsjettet gjennom KD til UiO og hvor MED får videreført sin andel etter 
gjeldende budsjettmodell for UiO.  
 
Tabell 1: Basisfinansiert virksomhet 
 
 

 
 

Kommentar  
 

• Realisert regnskap følger godt budsjettet for årets 3 første måneder.  
 

• Vi har fortsatt reduserte kostnader som følge av COVID-19. Spesifikt har vi pr. 31.3.22 
regnskapsført 1,8 MNOK til kurs, konferanser og reiser, mens gjennomsnittet for 
tilsvarende perioder i 2018 og 2019 var 6 MNOK som følge av COVID-19 også for 
disse tre første månedene 
 

• Når det gjelder det relativt store positive avviket på nettobidrag fra eksternt finansiert 
virksomhet ser det ut som om vi når «får igjen» noe av det negative avviket på slutten 
av 2021 og betrakter dette som veldig positivt 
 

• Selv om vi ikke skal lage noe ny års prognose før etter T1 så virker det allerede nå som 
om 2022  vil ende med et høyere akkumulert resultat enn budsjettert/planlagt 
 

  

Bevilgningsfinansiert virksomhet, 
samlet medisinsk fakultet

31.03.2022, 
Realisert 

31.03.2022, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2022

Inntekter -217 440 458 -204 738 691 12 701 767 -774 382 561
Personalkostnader 177 842 453 178 122 919 280 466 670 927 376
Driftskostnader 44 426 682 54 554 693 10 128 011 215 212 295
Investeringer -1 378 425 9 106 624 10 485 049 40 571 672
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning 3 450 252 37 045 545 33 595 293 152 328 782
Nettobidrag fra ekstern finansierte 
prosjekter -25 096 167 -19 690 137 5 406 031 -100 477 693

Prosjektavslutning -5 408 947 -480 314 4 928 633 -637 376
Isolert mer-/mindreforbruk -27 054 862 16 875 095 43 929 957 51 213 713
Overført fra i fjor -70 470 777 -87 096 472 -87 096 472
Total bevilgningfinanisert virksomhet -97 525 639 -70 221 377 43 929 957 -35 882 759
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Tabell 2: Utvikling i akkumulert mindreforbruk - basisvirksomheten 

I tabell 2 viser vi utviklingen i fakultetets akkumulerte mindreforbruk fra august 2018 og 
fram til og med mars 2022:  

 

 
 

• Vi hadde ikke forventet at kurven skulle snu oppover igjen fra årsslutt.  
• Vi antar at den vil snu nedover igjen, men ikke så bratt som lagt i budsjettet for 2022 
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Fakultetets eksternt finansiert virksomhet  
 
MEDs eksternt finansierte virksomhet fortsetter og utgjøre mer enn 40% av de totale 
inntektene/aktiviteten. Som vi ser av tabell 1 så bidrar den eksternt finansierte virksomheten 
inn med mer enn 100 mill. kr. som bidrag inn i basisøkonomien- og er dermed helt 
avgjørende for vår basisvirksomhet. 
 
I tabell 3 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang mars for den eksternfinansierte 
virksomheten.  
 
 
Tabell 3: Eksternt finansiert virksomhet 
 

       
 
Kommentarer  
 

• Som følge av omlegging av regnskapsføringen så føres de forhåndsfinansierte ubrukte 
midler på den eksternt finansierte del av virksomheten fra 1.5.2021 i balansen og ikke 
i resultatet. Vi følger likevel tett saldoen på prosjektene og den er pr. 31.3.22 på 290 
MNOK. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. Finansieringen i disse eksternt finansierte 
prosjektene har historisk virket slik at midlene gis/finansieres mye tidligere enn 
prosjektene faktisk bruker midlene.  

 
• Norsk forskningsråd (NFR) har videreført sitt pilotprosjekt hvor de utbetaler etter 

faktisk forbruk på i alt 20 nye MED prosjekter. Over tid er det NFRs mål å gjøre dette 
på mest mulig av prosjektene. 

 
• Fakultetet har ved utgangen av mars 2022 totalt 787 aktive eksternt finansierte 

prosjekter, som representerer en økning på 16 fra tilsvarende periode i fjor. 
 
  

Eksternt finansiert virksomhet
31.03.2022, 
Realisert 

31.03.2022, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2022

T1 Prognose 
2022

Inntekter -168 347 294 -200 307 082 31 959 788 -717 823 602 -717 823 602
Personalkostnader 114 486 651 121 396 587 -6 909 936 412 880 278 412 880 278
Driftskostnader 30 297 497 48 407 779 -18 110 282 187 740 894 187 740 894
Investeringer 1 562 445 3 000 000 -1 437 555 12 000 000 12 000 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -22 000 701 -27 502 716 5 502 015 -105 202 430 -105 202 430
Nettobidrag fra ekstern finansierte 
prosjekter 25 147 488 26 851 491 -1 704 003 105 444 702 105 444 702

Prosjektavslutning 5 408 947 480 314 4 928 633 637 376 637 376
Isolert mer-/mindreforbruk 8 555 734 -170 912 8 726 645 879 648 879 648
Overført fra i fjor
Total bidrags- og oppdragsdelen 8 555 734 -170 912 8 726 645 879 648 879 648

Saldo på eksternt finansiert prosjekt føres fra 1.5 2021 i balansen
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I tabell 4 viser vi saldoen på disse prosjektene fordelt etter finansieringskilde: 
 
 

 
 
 
Totaløkonomien (basis + eksternt finansiert virksomhet) 
 
I tabell 5 viser vi MEDs total økonomi pr. utgang mars 2022: 
 

 
 
 
Tabellen viser at det totale aktivitetsnivået (kolonnen helt til høyre) som er knyttet til MEDs 
virksomhet; ca. 1,5 milliarder i 2022.  

31.12.2021 30.04.2022
1530 Opptjente inntekter 184 156 1 046 072
2181 Ikke inntektsførte bidrag - Statlige etate -70 979 605 -51 864 787
2182 Ikke inntektsførte bidrag - NFR -28 272 512 -10 011 534
2183 Ikke inntektsførte  bidrag - RFF -3 888 439 -3 888 439
2184 Ikke inntektsførte  bidrag - Kommunale   -274 290 -239 342
2185 Ikke inntektsførte bidrag - Organisasjon   -22 886 508 -21 218 764
2186 Ikke inntektsførte bidrag - Næringsliv og 2 039 334 2 191 231
2187 Ikke inntektsførte bidrag - Andre bidrag -12 543 035 -11 662 769
2188 Ikke inntektsførte  bidrag - EU ramme -75 969 281 -67 923 617
2189 Ikke inntektsførte bidrag- EU undervisn   -912 827 -912 827
2190 Ikke inntektsførte Gaver som utløser ga -104 435 237 -94 013 336
2191 Ikke inntektsførte Gaveforsterkning -2 042 731 -2 371 680
2901 Uopptjent inntekt oppdrag -11 205 267 -9 706 953

Sum -331 186 242 -270 576 746

Totalt på MED

Total  økonomi medisinsk fakultet
31.03.2022, 
Realisert 

31.03.2022, 
Budsjett Avvik  hitttil i år Årsbudsjettet 2022

Inntekter -385 787 752 -405 045 773 19 258 021 -1 492 206 163
Personalkostnader 292 329 104 299 519 506 -7 190 403 1 083 807 654
Driftskostnader 74 724 179 102 962 472 -28 238 293 402 953 189
Investeringer 184 020 12 106 624 -11 922 604 52 571 672

Isolert mer-/mindreforbruk uten 
nettobidrag og prosjektavslutning -18 550 449 9 542 829 -28 093 278 47 126 352

Nettobidrag fra ekstern finansierte 
prosjekter 51 321 7 161 354 -7 110 033 4 967 009
Prosjektavslutning 0 0 0 0
Isolert mer-/mindreforbruk -18 499 129 16 704 183 -35 203 312 52 093 361
Overført fra i fjor -70 470 777 -87 096 472 16 625 695 -87 096 472
Grand Total -88 969 906 -70 392 289 -18 577 617 -35 003 111

Saldo på eksternt finansiert prosjekt føres fra 1.5 2021 i balansen
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Sakstype: Orienteringssak 
Møtesaksnr.: 19/22 
Møtedato: 3. mai 2022 
Notatdato: 6. april 2022 
Saksansvarlig: Dekan Ivar Prydz Gladhaug 
Saksbehandler: Visedekan for master- og postdoktorprogrammer Eivind 

Engebretsen 
 

Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi – videre 
saksgang 
 
Formål og saksfremstilling 
Opprettelse av Master i folkehelse og epidemiologi ble behandlet i fakultetsstyremøte 8. mars 
2022 (sak 8/22). Følgende vedtak ble fattet: 
 

Fakultetsstyret gir sin støtte til å opprette en mastergrad i folkehelse og epidemiologi 
med oppstart fra og med studieåret 2023/2024 under forutsetning av at 
Universitetsstyret tildeler 40 nye studieplasser til masterstudiet. 

Hvis forutsetningen om tildeling av nye studieplasser ikke innfris, gir Fakultetsstyret 
dekanen fullmakt til å utrede alternativ finansiering av mastergrad i folkehelse og 
epidemiologi med oppstart fra og med studieåret 2023/2024. Saken vil tas opp i et 
ekstraordinært styremøte. 

 
Opprettelse av studiet ønskes å behandles i Universitetsstyret i møte 21.-22. juni. Som en del 
av prosessen har Det medisinske fakultet forberedt innmeldingsnotat om studietilbud for 
studieåret 2022/23 samt redegjøring for ressursbruk.  
 
Saksgang:  
Fakultetsstyret ønskes å orienteres om videre saksgang. Hvis ønskede studieplasser ikke 
tildeles, skal dekanen utrede andre finansieringsmuligheter. Fakultetsstyret vil bli da innkalt 
til et ekstraordinært møte. 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
Vedlegg: 

- Innmeldingsnotat 
- Ressursbruk 
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Vedlegg 2: Ressursbruk 
Nærmere om kostnadene ved nytt program  
Tabellen beskriver forventet ressursbruk i form av undervisningstimer ved Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi under forutsetning om emnestruktur som vist i Vedlegg 
1, samt opptak av 40 studenter per år (80 studieplasser). Kalkylene er basert på fakultets og 
Institutt for helse og samfunns normer for undervisning slik disse er lagt til grunn i 
instituttets modell for kapasitets- og behovsberegninger i undervisningen. 
 

 
 
 

Ressurbruk (undervisningstimer) -  Master i folkehelse og epidemiologi

Emner
Oblig 

/elektivt ECTS Timer Eksamen Sum
Innføring i folkehelse og bærekraft O 10 40 40 200
Folkehelse I. Strategier for å forebygge ulikhet O 5 20 40 120
Folkehelse II Aldrende befolkning E 5 20 20 100
Folkehelse III Livsstilssykdommer E 5 20 20 100
Folkehelse IV Helsepedagogikk E 5 20 20 100
Folkehelseetikk E 5 20 40 120
Forskningsdesign/komplekse intervensjoner E 5 20 40 120
Fundamentals of statistics, database management E 5 20 20 100
Fundamentals of observational E 5 20 20 100
Logistic regression etc E 5 20 20 100
Epidemiology and evidence based E 5 20 20 100
Registry based studies E 5 20 20 100
MFH: Sum undervisningstimer utenom MA-oppgaven 1360
Per semester 453,3

Masteroppgaven
Antall 

studenter Norm Eksamen Sum
Masteroppgave 40 30 10 1600
Sum undervisningstimer inkl MA-oppgaven 2960

Administrative oppgaver
Emneledelse Norm Antall Sum
- 5 ECTS 20 timer 11 220
- 10 ECTS/15 ECTS 30 timer 1 30
- Masteroppgaven 50 timer 50
Programledelse 100 timer 100
Sum administrative oppgaver 400

Obligatoriske emner i andre programmer 200
Elektive emner i andre programmer (anslag) 200
Total ressursbruk på programmet 3760
Total ressursbruk på programmet (årsverk) 4,9
Per student 94
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Ressursbruken ved andre av instituttets programmer som følge av utnyttelse av emner i 
disse programmene som obligatoriske emner i ny mastergrad, er beskrevet nærmere i denne 
tabellen: 
 
 

 
 
Antar vi at et vitenskapelig årsverk underviser 763 timer, kreves 4,9 årsverk for å drive selve 
programmet. I tillegg kreves økte administrative ressurser, primært i form av en 
studiekonsulent. Inkluderer vi forskningsterminer, blir ressursbruken omlag 6 vitenskapelige 
årsverk. Ved Avdeling for sykepleievitenskap er det i dag tilgjengelig om lag 4 årsverk. Vi 
antar at disse primært vil knyttes til spesialiseringen i folkehelsearbeid og selve ansvaret for 
programmet. De to nye stillingene vil da være knyttet til spesialiseringen i epidemiologi. 
 
Tabellen under oppsummerer ressursbruken i form av kostnader. Vi antar at 
gjennomsnittsprisen på et vitenskapelig årsverk er vel 1,2 mill. kroner når sosial kostnader er 
inkludert. Vi legger opp til at programmet kan gjennomføres med 3 årsverk i år 1 
(halvårseffekt) og med 6 årsverk fra år 2.  
 

 
 
Nærmere om inntektsforutsetningene i nytt program 
Programmet finansieres ved overføring av 40 studieplasser fra Mastergrad i avansert 
geriatrisk sykepleie (AGS)/Master i sykepleievitenskap (disse er midlertidig omdisponert til 
andre programmer) og tildeling av 40 nye studieplasser, til sammen 80 studieplasser. Dette 
gir rom for opptak av 40 studenter per år. 
 
Vi antar: 
- Opptak av 40 studenter per år = 80 studieplasser 
- Opptak hvert år 
- Fulltid over 2 år 

Emner
Oblig 

/elektivt ECTS Timer Eksamen Sum
Introduction to epidemiology E 5 20 20
Fundamentals of Health Economics E 5 20 20
Introduction to qualitative methods O 5 40 40
Introduction to quantitative methods O 5 40 40
Fundamentals of Economic Eval E 5 20 20
Medical and health related ethics O 5 40 40
Fordypning i kval metoder E 10 10 10
Fordypning i kvant metoder E 10 10 10
Obligatoriske emner ved andre programmer 200

Ressurbruk (undervisningstimer) for bruk av obligatoriske emner i andre programmer

Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Vitenskapelige årsverk 3 669 462kr         7 338 925kr     7 338 925kr     7 338 925kr     7 338 925kr        
Studiekonsulent (ltr 60) 748 160kr            748 160kr        748 160kr        748 160kr        748 160kr            
Drift 100 000kr            100 000kr        100 000kr        100 000kr        100 000kr            
Totale kostnader 4 517 622kr         8 187 085kr     8 187 085kr     8 187 085kr     8 187 085kr        
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- 80% gjennomføring 
- Priser i finansieringskategori D (2021): 

o Studieplasser: kr. 42 940 
o Studiepoeng (60 ECTS): kr. 21 180 
o Kandidater: kr. 32 620  

 
Inntektene fra studieplassene som overføres fra AGS/Sykvit, overføres fra studiestart høsten 
2023. Inntektene fra nye studieplasser antas innfaset over to år (20 i år 1 og 20 i år 2). 
Inntektene fra studiepoeng og kandidater kommer 2 år etter at de er tjent opp. I tillegg til 
studieinntektene vil flere ansatte over tid generere økte inntekter gjennom RBO-delen av 
forskningskomponenten som følge av vitenskapelig publisering mm. Ved instituttet er årlige 
RBO-inntekter i gjennomsnitt om lag kr. 196 000 per vitenskapelige årsverk. Siden det meste 
av staben alt er på plass antar vi RBO-inntekter fra 4 årsverk i år 1 og år 2 - og 6 årsverk fra år 
3. 
 
Tabellen under oppsummerer inntektsanslagene.  
 
Inntekter ved 80 studieplasser og 80% gjennomføring 

 
 
Fullt utbygd gir programmet inntekter på vel 7,4 mill. kroner per år. 
 
Resultat og implementering 
Det samlede resultatet er gitt i følgende tabell: 

 
 
Programmet går samlet sett ikke i økonomisk balanse. Selv når alle inntekter er inkludert, 
har programmet et merforbruk på nærmere 800 000 kroner per år.  
 
Instituttet belastes imidlertid for en god del av kostnadene som er budsjettert inn i 
programmet alt i dag ved at om lag 4 vitenskapelige stillinger og 1 studiekonsulent er tilsatt 
ved Avdeling for sykepleievitenskap. En bedre forståelse av effektene på instituttets 
økonomi får en ved en marginalbetraktning av både inntekter og kostnader. 
 
I tabellen under forutsetter vi at det tilsettes 2 nye årsverk fra høsten 2023 og at instituttet 
tildeles 40 nye studieplasser, 20 i 2023 og ytterligere 20 i 2024. Det er tilsvarende lagt inn 
forventede endringer i inntekter fra studiepoeng, kandidater og RBO.  

Inntekter knyttet til 
programmet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
60 studieplasser første år, 
deretter 80 2 576 400kr         3 435 200kr     3 435 200kr     3 435 200kr     3 435 200kr        
Studiepoeng 677 760kr        1 355 520kr     1 355 520kr        
Kandidater 1 043 840kr     1 043 840kr        
Øremerking studieadm og 
sensur 287 500kr            287 500kr        402 700kr        402 700kr        402 700kr            
RBO 783 804kr            783 804kr        1 175 706kr     1 175 706kr     1 175 706kr        
Totalt 3 647 704-kr         4 506 504-kr     5 691 366-kr     7 412 966-kr     7 412 966-kr        

Isolert resultat 869 918kr            3 680 581kr     2 495 719kr     774 119kr        774 119kr            
Overført 869 918kr        4 550 499kr     7 046 218kr     7 820 336kr        
Akkumulert resultat 869 918kr            4 550 499kr     7 046 218kr     7 820 336kr     8 594 455kr        
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Betraktet på denne måten gir programmet merinntekter for instituttet fra år 4. Det 
akkumulerte merforbruket er i år 3 på om lag 1,3 millioner og akkumulerte inntekter 
overstiger akkumulerte utgifter fra år 5. 

Marginalbetraktning
Kostnader År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Vitenskapelige årsverk 1 223 154kr         2 446 308kr     2 446 308kr     2 446 308kr     2 446 308kr        
Studiekonsulent (ltr 60) -kr                     -kr                 -kr                 -kr                 -kr                    
Drift 100 000kr            100 000kr        100 000kr        100 000kr        100 000kr            
Totale kostnader 1 323 154kr         2 546 308kr     2 546 308kr     2 546 308kr     2 546 308kr        

Inntekter knyttet til 
programmet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Studieplasser 20 første år, 
deretter 40 858 800kr            1 717 600kr     1 717 600kr     1 717 600kr     1 717 600kr        
Studiepoeng 338 880kr        677 760kr        677 760kr            
Kandidater 521 920kr        521 920kr            
Øremerking studieadm og 
sensur -kr                 57 600kr          57 600kr          57 600kr              
RBO -kr                     -kr                 391 902kr        391 902kr        391 902kr            
Totalt 858 800-kr            1 717 600-kr     2 505 982-kr     3 366 782-kr     3 366 782-kr        

Isolert resultat 464 354kr            828 708kr        40 326kr          820 474-kr        820 474-kr            
Overført 464 354kr        1 293 062kr     1 333 389kr     512 915kr            
Akkumulert resultat 464 354kr            1 293 062kr     1 333 389kr     512 915kr        307 559-kr            
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Innmelding av studietilbud for studieåret 2022/23 
Det vises til notat av 02.03.2022 vedrørende forslag om etablering og nedleggelser av 
studietilbud for studieåret 2023/2024. 

Det medisinske fakultet ønsker med dette å fremme forslag om å etablere en Master i 
folkehelsevitenskap og epidemiologi. 

Bakgrunn 
Det medisinske fakultetsstyre vedtok 08.03.22 følgende: 

Fakultetsstyret gir sin støtte til å opprette en mastergrad i folkehelse og 
epidemiologi med oppstart fra og med studieåret 2023/2024 under forutsetning av 
at Universitetsstyret tildeler 40 nye studieplasser til masterstudiet. 
 
Hvis forutsetningen om tildeling av nye studieplasser ikke innfris, gir 
Fakultetsstyret dekanen fullmakt til å utrede alternativ finansiering av mastergrad i 
folkehelse og epidemiologi med oppstart fra og med studieåret 2023/2024. Saken 
tas opp i et ekstraordinært styremøte. 

Rammer for programmet 
Studieprogrammets navn: 
Bokmål: Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 
Nynorsk: Master i folkehelsevitskap og epidemiologi 
Engelsk: Master in public health and epidemiology 
 
Studieprogrammets omfang: 

- 2-årig masterprogram (120 ECTS) 
- Heltidsstudier  

 
Studieprogrammets nivå: Master 
 
Ønsket oppstart: Høsten 2023 
 
Antall studieplasser: 80 studieplasser, hvorav 40 nye studieplasser. Øvrige studieplasser vil 
overføres fra de nedlagte studieprogrammer sykepleievitenskap og avansert geriatrisk 
sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn.  
 
Fakultetet anmoder om 40 nye studieplasser (20 i 2023 +20 i 2024) fra henholdsvis 
kategoriene Helse- og sosialfag og MNT-utdanninger. 

Begrunnelse for utdanningskategori 
Folkehelse og epidemiologi regnes som en del av samfunnsmedisinen og sorterer derfor 
under kategorien helse- og sosialfag. Gjennom programmet får kandidatene kunnskaper, 
ferdigheter og kompetanse til å møte helseutfordringer slik som sosial ulikhet, smitteutbrudd 
og epidemier, og problemer forbundet med multimorbiditet og polyfarmasi. Videre vil 
kandidatene få kunnskap om tiltak for å motvirke økende psykiske problemer og ikke-
smittsomme sykdommer. I tillegg gir studiet perspektiver på gode tjenester for en aldrende 
befolkning, samt utviklingen av bærekraftige helsetjenester. 
 
Dette studieprogrammet har en spesialisering i epidemiologi, og kan således sortere under 
kategorien MNT-utdanninger. 
  
Epidemiologi er et fag som kombinerer kunnskap fra matematikk og statistikk med biologi, 
klinisk medisin og samfunnsfag. Epidemiologi er en kvantitativ tilnærming til forekomsten av 
sykdom i befolkningen og benytter hovedsakelig statistikk som metodeverktøy. I denne 
spesialiseringen vil studenten få avansert kunnskap om statistiske metoder og biostatistikk, 
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samt innsamling, organisering og bruk av kvantitative data, både egengenererte- og 
registerdata. De grunnleggende matematiske ferdighetene kreves både innenfor statistiske 
analyser av determinanter og konsekvenser av spesifikke sykdommer som kreft, overvekt og 
luftveissykdommer og i modellering av spredning av infeksjonssykdommer som for eksempel 
Covid-19. Den nye mastergraden vil tilby et spekter av emner som dekker begge disse 
områdene. 
 
Studenter med et svakt grunnlag i matematikk vil bli tilbudt et forkurs i matematikk for 
helseøkonomer. Utover dette vil emnene innenfor spesialiseringen i epidemiologi i seg selv 
inneha tilstrekkelige matematiske elementer til å forstå og nyttiggjøre seg de statistiske 
modellene som presenteres. 
 
 
Målgruppen til studieprogrammet – rekrutteringsgrunnlag 
 

- Studieprogrammet rekrutterer primært fra bachelorprogrammer, både UiOs egne 
programmer og ved andre universiteter og høyskoler, inkludert 
helsefagutdanningene. Studiet kan også rekruttere blant medisinere og andre med 
mastergrad innenfor helsefagene.  

- Programmet vil rekruttere tverrfaglig, og det vil i utgangspunktet ikke bli lagt 
begrensninger på hvilke studieprogrammer som kvalifiserer til opptak. 

- Programmet blir norskspråklig med innslag av emner på engelsk. Rekrutterings-
grunnlaget vil da primært være norskspråklige studenter. 

 
Faglig begrunnelse 
Motivasjon og UiOs forutsetninger 
Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, både nærmiljø, oppvekst- og 
skoleforhold, tilgang til arbeid og godt arbeidsmiljø, samt kosthold, fysisk aktivitet og bruk av 
rusmidler. Gjennom programmet er hovedmålet er å utdanne kandidater til bærekraftig og 
effektivt folkehelsearbeid. Dette innebærer blant annet utjevning av sosial ulikhet i helse, 
strategier for å respondere på smitteutbrudd og epidemier, tiltak for å motvirke økende 
psykiske problemer og livsstilssykdommer, etablering av gode tjenester for en aldrende 
befolkning og utvikling av helsetjenester som er økonomisk bærekraftige. Kompetanse i 
epidemiologi, helseøkonomi, kvalitative metoder, innovasjon, implementering og etikk er 
nødvendig for å identifisere, utvikle og evaluere tiltak og ta gode valg for å nå hovedmålet. 
 
Folkehelsevitenskap har fått økt aktualitet etter Covid-19-pandemien. Pandemien har vist 
nødvendigheten av tradisjonelle smitteverntiltak, men har også vist behov for økt kunnskap 
blant annet om effekter av tiltak.  
 
Det medisinske fakultet har solid forskningsbasert kompetanse innenfor programmets 
temaområder. Institutt for helse og samfunn, som programmet blir organisert under, har 
sterke miljøer innenfor epidemiologi, samfunnsmedisin, helseøkonomi, 
helsepedagogikk/helsekompetanse, kvalitative og kvantitative metoder, innovasjon, 
implementering og etikk. Det vil også være samarbeid med Institutt for medisinske basalfag 
ved Avdeling for ernæringsvitenskap.  Fakultetet ser også muligheter for et samarbeid med 
MATNAT-miljøer, slik vi allerede gjør i masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren. 
 
Konkurransesituasjonen, samfunnsnytten og kandidatenes attraktivitet i arbeidsmarkedet 
Per i dag eksisterer det ingen masterprogrammer i epidemiologi i Norge. Med en egen 
spesialisering i epidemiologi vil det foreslåtte programmet være unikt i nasjonal 
sammenheng. Forøvrig eksisterer det 8 masterprogrammer i folkehelse ved norske 
universiteter. Fakultetets syn er at kombinasjonen mellom folkehelse og epidemiologi vil gi 
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UiOs program en meget sterk metodologisk profil. Dette vil gi uteksaminerte kandidater en 
fordel på arbeidsmarkedet og dermed styrke rekrutteringen til programmet.  
 
Programmet skal utdanne kandidater til flere typer av stillinger. Kandidater fra 
spesialiseringen i folkehelsearbeid vil primært gå inn i ledende og operative stillinger i 
kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid. Særlig i kommunene er det framtidige 
behovet for arbeidskraft på feltet stort. Arbeidskraftsbehovet reflekterer økt etterspørsel etter 
tjenester forbundet med livsstilssykdommer, smittevern og aldring.   
Spesialiseringen i epidemiologi vil primært rekruttere til ledende og operative stillinger innen 
forskning og utredningsarbeid. Det er også et behov for kompetansen som dette programmet 
gir innenfor andre deler av helse- og omsorgstjenestene, inklusive helseforetakene og de 
regionale helseforetakene – og ved andre universitet og høgskoler. 
 
Behovet for fagutvikling på feltet er også stort. Det er mye vi ikke vet om sentrale 
utfordringer og tiltak innenfor folkehelsearbeidet og hva som skal til for å gjøre helse- og 
omsorgstjenestene mer bærekraftige og folkehelsefremmende. Det er behov for mer 
kompetanse, forskning og fagutvikling på alle disse områdene, på flere nivå og på tvers av 
sektorer. Også innenfor det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunene er det behov for mer 
forskning. Fakultetet, ved Institutt for helse og samfunn, har en unik plassering, kontaktflate 
og kompetanseprofil som gjør det mulig å bidra til folkehelsefremming både på ulike nivåer i 
helse- og omsorgstjenestene og i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Å bidra til gode 
masteroppgaver innenfor de to spesialitetene i dette programmet kan i seg selv gi viktige 
bidrag fordi det i dag er så mange kunnskapshull.  Programmet kan også styrke 
rekrutteringen til forskning innenfor epidemiologi, folkehelsearbeid og samfunnsmedisin. 
 
Strategisk forankring 
Programmet er godt forankret i UiOs og Det medisinske fakultets strategier og årsplaner. 
UiOs strategi 2030 heter det at UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å 
skape en bedre verden:  

- UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert 
undervisning på høyt internasjonalt nivå. 

- UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og 
leder an i det grønne skiftet. 

- UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes 
bevissthet om egen kompetanse. 

- UiO skal utvikle og fornye studiene for alle studentgrupper og svare på samfunnets 
behov for tverrfaglig kunnskap. 
 

Planen om en ny mastergrad i folkehelse og epidemiologi er et direkte svar på følgende punkt 
i Årsplan 2021-2023 for Det medisinske fakultet: “Utrede iverksettelsen av erfaringsbasert 
‘Master i Public Health”.  
 
Planene for studiet er i tillegg et svar på overordnede politiske ønsker slik disse blant annet er 
uttrykt gjennom Folkehelsemeldinga (Meld. St. 19 (2018 –2019) Gode liv i eit trygt samfunn).  
 
Folkehelsemeldinga vektlegger i tillegg det store behovet for forskning på feltet:  
 

“Regjeringa vil leggje vekt på å vidareutvikle eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid 
gjennom styrkt samarbeid mellom forskingsmiljø og forvaltinga på ulike nivå.” 

 
Også viktigheten av folkehelseutdanningene blir understreket:  
 

“I dei siste ti åra har ei rad universitet og høgskular etablert folkehelseutdanningar på 
bachelor- og mastergradsnivå. Desse utdanningane er ofte tverrfagleg innretta og 
supplerer dei tradisjonelle helsefaglege utdanningane innanfor folkehelsearbeid. Dei 
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nye utdanningane har styrkt kompetansen når det gjeld folkehelse både i 
helsetenestene og i forvaltinga, både på statleg og på kommunalt nivå. Gjennom det 
nasjonale nettverket for forsking og utdanning på området helsefremjing er det teke 
initiativ til å etablere ein konsensus omkring innhaldet i slike utdanningar. Gjennom 
utdanningane blir det utvikla omfattande ny kunnskap som bør takast i bruk. 
Nyutdanna folkehelsearbeidarar vil òg vere eit viktig bindeledd mellom 
forskingsmiljøa og forvaltinga og dei kommunale tenestene.” 

 

Ressursbruk  
Studieprogrammet vil bli finansiert gjennom omdisponering av eksisterende studieplasser og 
gjennom tildeling av nye studieplasser, samt gjennom finansieringsmodellens 
forskningskomponent. 
 
Ved nedlegging av studieprogrammene i sykepeleivitenskap og avansert geriatrisk 
sykepleievitenskap ble det forutsatt at stillingene som var knyttet til studieprogrammene 
skulle styrkes og videreføres innen rammen av fakultetets forsking- og 
undervisningsportefølje. Disse stillingene vil bli sentrale i oppbyggingen av 
studieprogrammet i folkehelse og epidemiologi, primært til spesialiseringen i 
folkehelsearbeid. Nye stillinger vil primært knyttes til spesialiseringen i epidemologi.  
 
Det er behov for totalt 6 årsverk for å drifte studieprogrammet. 
 
Fakultetet har i arbeidet med masterprogrammet mottatt støtteerklæringer fra 
forskningsmiljøene ved FHI, Kreftregisteret og STAMI som alle har etterlyst en utdanning på 
masternivå innen epidemiologi. Fakultetet tror derfor at det vil være gode forutsetninger for 
å knytte til seg eksterne bidragsytere til programmet etterhvert.  

Lokalisering 
Programmet vil i hovedsak undervises ved UiOs lokaler i Forskningsveien. Forskningsveien 
3A har 4 auditorier med kapasitet fra 70 til 450 plasser. Disse auditoriene er særlig aktuelle 
for emnene i første og andre semester der undervisningen skjer felles for to eller tre 
programmer. For emnene i spesialiseringene er det mest aktuelt å benytte lokalene i 
Forskningsveien 2b. Seminarrommet i 1. etasje har 35 plasser og benyttes i dag kun til den 
samlingsbaserte undervisningen på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.  
 
Vedlagt følger: 
Vedlegg 1: Programbeskrivelse for Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi 
Vedlegg 2: Ressursbruk 
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Saksansvarlig: Prodekan Elin Olaug Rosvold 
Saksbehandler: Fakultetsdirektør Hans Mossin 

 

 

Status for Campus Sør, pilotprosjektet 
 
Formål og saksfremstilling 
 
Planene om å desentralisere medisinutdanning har resultert i pilotprosjektet UiO Campus 
Sør. I denne forbindelse har ledelsen ved Sørlandet sykehus HF og ledelsen ved Det 
medisinske fakultet hatt flere møter høsten 2021 og i 2022. 
 
I møtet 9. februar presenterte Sørlandet sykehus sitt reviderte budsjettforslag til etablering 
av UiO Campus Sør. Forslaget resulterte i et skriftlig svar fra Det medisinske fakultet av 15. 
februar der fakultetet kommenterte forslaget. Fakultetet foreslo revidert ressursbruk samt 
budsjett for UiO Campus Sør, som i utgangspunktet tilsvarer det undervisningen koster 
uavhengig av hvor undervisningen foregår. 
 
Sørlandet sykehus har i sitt svar av 8. mars ønsket noen endringer i de foreslåtte rammene. 
Det medisinske fakultet avviste i hovedsak de foreslåtte endringene i sitt brev av 17. mars, 
men erkjenner også at det kan være rimelig at det oppstår noe øket behov knyttet til at det 
skjer en nyetablering. 
Brevutvekslingen resulterte i et felles møte den 25. mars hvor consensus ble oppnådd. Det 
endelige svaret til ledelsen av Sørlandet sykehus HF ble sendt 6. april 2022. 
Svaret følger vedlagt. 
 
Det er viktig å understreke at inntekter for studieplassene samt kostnadene for Campus Sør-
prosjektet isolert sett balanserer med rimelighet. En del av kostnadene er dog allerede fordelt 
i MEDs budsjettmodell og vil ikke uten videre kunne identifiseres og trekkes ut. Pilotavtalen 
vil dermed ha en reell underdekning. Denne underdekningen bør antagelig sees på som en 
strategisk investering. Den eksakte størrelsen vil bli presentert til Fakultetsstyret i møte 14. 
juni sammen med utkast til avtale mellom partene.  
 
 
 
 



 

Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 
 

 

 
Saksgang: 
 
Fakultetsstyret har blitt orientert om status for saken i flere møter – 22. september 2020, 3. 
mars 2021, 21. september 2021 og 26. oktober 2021. Saken vil bli sluttført i styremøtet 14. 
juni. 
 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
Vedlegg: 

- Brev til Sørlandet sykehus HF (unntatt offentlighet: offl § 23) 
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Dekanvalg 2022 
 
Formål og saksfremstilling 
 
I 2022 gjennomføres valg av dekan og pro- og visedekaner for perioden 2023-2026. er. 
Valgreglement for Universitetet i Oslo regulerer hvordan dekanvalg skal gjennomføres og 
hvilke organer som må involveres. De to viktigste er valgstyre og valgkomité. Valgstyre ved 
MED ble oppnevnt av Fakultetsstyre i møte 15. desember 2021. Forslag til medlemmer av 
valgkomite ble godkjent av Fakultetsstyre i møte 8. mars 2022 og selve valgkomite ble 
oppnevnt av Universitetsstyrets Ansettelsesutvalget 30. mars. 
 
Valgstyret og valgkomite hadde sitt første møte den 4. april. Under møtet ble fremdriftsplan 
for dekanvalg bearbeidet og godkjent. Planen ble videre sendt til rektors godkjenning. 
 
I etterkant av møte ble det opprettet en nettside for dekanvalg: Dekanvalg 2022 - Det 
medisinske fakultet (uio.no) 
 
 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
Vedlegg: 

- Fremdriftsplan for dekanvalg 2022 

https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#22
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/valg/dekan/index.html
https://www.med.uio.no/om/organisasjon/valg/dekan/index.html


Forslag til framdriftsplan dekanvalg: 
 

Dato Aktivitet Ansvarlig 
15.12.2021 Valgstyret oppnevnt 

 
Fakultetsstyret 

21.3.2022 Valgkomite oppnevnt av UiOs tilsettingsutvalg 
 

UiO-TU 

4.04.2022 kl. 
10.00 

Møte i valgstyret (konstituering, planlegging av valget) 
 

Valgstyret 

4.04.2022 kl. 
10.45 

Møte mellom valgstyret og valgkomiteen (gjensidig 
orientering, klargjøring av roller) 

Valgstyret/valgkomiteen 

4.04.2022 Framdriftsplan oversendes UiO for godkjenning Sekretær 

7.4.2022 Valgsider klargjort Nettredaktør  

11.4.2022 Informasjon til alle tilsatte og studenter om valget sendes ut 
via e-post med lenke til valgside 
 

Sekretær 

9.5.2022 Opprette valget  Sekretær 

15.8.2022 Frist for forslag på kandidater til valgstyret Valgkomite/tilsatte/ 
studenter 

16.8.2022 Møte i valgstyret (godkjenning av kandidater, innhold til 
valgsider) 
 

Valgstyret 

3.8.2022 Informasjon til tilsatte og studenter om kandidater og om 
valget 
 

Valgstyret/sekretær 

Uke 35 Presentasjon av kandidatene Valgkomiteen 

2.9.2022 Manntallslister klargjort Sekretær 

5.9.2022 Legge inn manntallslister/registrering av godkjente 
kandidater i valgapplikasjonen 
 

Sekretær /USIT 

7., 11. og 
13.9.2022 

Mailinfo til alle tilsatte og studenter om valget.  
 

Valgstyret/sekretær 

7.-14.9.2022 Stemmeperiode. Valget starter 7.09.2022 kl. 8 og avsluttes 
14.09.2022 kl. 12. 
 

Tilsatte/ studenter 

14.9.2022 kl. 
14.00 

Møte i valgstyret (valgopptelling) 
 

Valgstyret 

14.9.2022 Gjøre valget kjent blant tilsatte og studenter Valgstyret/ 
Nettredaktør 
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Resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimakartleggingen 
ARK ved Det medisinske fakultet 

Formål og saksfremstilling 

Henvisning til relevant lovverk: 
Arbeidsmiljøloven § 3.1 punkt 1 stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: 

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal 
arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte. 

 
Bakgrunn 
Det medisinske fakultet besluttet våren 2021 å gjennomføre Arbeidsmiljø- og 
arbeidsklimaundersøkelsen ARK samlet for hele fakultetet våren 2022. Sist gang fakultetet 
gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse var i 2013/14 (ved to av instituttene og 
fakultetsadministrasjonen).  
 
UiO tok i 2009 initiativ til å samarbeide med UiB, UiT og NTNU om å utvikle en 
arbeidsmiljøundersøkelse for vår sektor, laget av våre forskere. ARK brukes i dag av 19 
norske og 2 svenske universitet og høyskoler. NTNU har nasjonal prosjektledelse og 
koordinering. 
 
ARK foregår i prosesser over ett til tre år. Ett ledd i denne prosessen er en 
spørreundersøkelse som alle ansatte blir invitert til å besvare. I denne undersøkelsen rettes 
fokus mot viktige arbeidsmiljøforhold. Rapporter fra spørreundersøkelsen danner grunnlag 
for medvirkningsprosesser der en i fellesskap skal finne fram til områder som skal utvikles, 
og tiltak som bidrar til den ønskede utviklingen. 
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Resultatene for hele fakultetet legges fram for fakultetsstyret til orientering.  
 
Svarprosenten var på 66 %, noe som er litt over UiOs svarprosent (64%) og litt under 
gjennomsnittet for Universitets- og høyskolesektoren (67%).  
 



 

Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 
 

 

De overordnede resultatene for fakultetet er positive. De laveste skårene ligger ikke lavt 
(3,4/3,5 på en skala der 1 er lavest og 5 er høyest (mest positivt). Se vedlagte rapport.  
 
Spørreundersøkelsen er ikke målet med prosessen, det er kun et verktøy for dialog om 
arbeidsmiljøfaktorer. Rapportene jobbes videre med i hver enkelt enhet, der man diskuterer 
resultatene, om det er andre forhold som påvirker arbeidsmiljøet enn de som kom fram i 
spørreundersøkelsen. Hver enhet skal komme fram til en tiltaksplan som skal følges opp fram 
til neste spørreundersøkelse om 3 år.  
 
Saksgang:  

- Resultatene ble presentert for hele fakultetet i et allmøte 15.3 og for IDF 19.4 
 
 
 
Ivar P. Gladhaug  
dekan/styreleder 

Hans Mossin 
fakultetsdirektør/styresekretær 

 
 
Vedlegg: 

- Rapport fra spørreundersøkelsen for Det medisinske fakultet 
- Oversiktstabell over spørsmål, svaralternativer og vitenskapelige referanser som 

ligger bak spørsmålene 
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Arbeidsmiljøundersøkelsen og systemet rundt denne, er et verktøy for å
jobbe kontinuerlig og systematisk med utvikling av arbeidsmiljø.

• Fase1: Forberedelse – her handler det om å tilpasse og gjøre 
arbeidsmiljøundersøkelsen relevant der man er. Hva ønsker dere å få 
til i et overordnet perspektiv? Hva erfarte dere som kloke grep forrige 
gang det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse?

• Fase 2: Kartleggingen består av spørreskjemaundersøkelsen og 
kartleggingsmøtet. I kartleggingsmøtet kan også forhold som ikke 
berøres i spørreskjemaet bringes inn. Målet med kartleggingen er å 
finne fram til de områdene dere mener det er viktig å bevare og 
utvikle for å nå de målene dere har satt. 

• Fase 3: Utvikling av tiltak handler om å finne fram til hvilke 
handlinger, aktiviteter eller tiltak som vil være virksomme for å få 
utviklet det dere ønsker å utvikle. Prioriterte tiltak skal settes inn i en 
handlingsplan for å sikre at dere får iverksatt det dere har blitt enige 
om å gjøre. 

• Fase 4: I siste fase så må dere gjennomføre det dere har blitt enige 
om at skal gjøres og evaluere om det fungerte slik dere håpet. 
Kanskje må noe justeres? Hva fungerte best? Hvorfor? Hvilke 
resultater har dere oppnådd? Hvordan kan dere bygge videre på 
dette? 3
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Stolpediagrammene viser hva ansatte i gjennomsnitt har svart på 
enkeltspørsmål (turkis søyle) eller skalaer som undersøker ett tema med 
flere spørsmål (blå søyle). Tallet til høyre for søylene er gjennomsnittstallet, 
dvs søylens endepunkt.

Alle skalaer/enkeltspørsmål er kodet slik at en stor søyle i hovedsak kan 
regnes som bra/positivt, mens en liten søyle kan regnes som ikke 
bra/negativt. 

Man kunne velge mellom fem svaralternativ der bare ytterpunktene er 
definert. Ytterpunktene er definert på tre ulike måter:

• «svært uenig / i svært liten grad / svært sjelden» 
• «svært enig / i svært stor grad / svært ofte / svært uenig». 

Ved spørsmål som ikke er aktuelle for alle å svare på har «uaktuelt» vært et 
svaralternativ.

Den horisontale svarte linjen ut fra søylens endepunkt viser ett 
standardavvik i hver retning fra gjennomsnittet. Standardavviket er også 
angitt i tallet som står i parentes til høyre for gjennomsnittsverdien.

I en normalfordeling vil 68,27 % av svarene ligge innenfor dette området. 
For små enheter vil standardavviket kun kunne si noe om hvor likt eller ulikt 
folk har svart.
Stort standardavvik = ulik opplevelse av situasjonen som belyses.
Lite standardavvik = lik opplevelse av situasjonen som belyses.

Presentasjon av svarfordeling (spredning) blir ikke gjort fordi en da ikke vil 
kunne ivareta anonymitet i tilstrekkelig grad.



Svaralternativer:          1 5

Autonomi Svært uenig Svært enig
Undersøker om ansatte opplever å ha selvstendighet og innflytelse over hvordan oppgaver skal 
utføres:
«Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid»
«Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal organisere arbeidet mitt»
«Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min»
«Jeg styrer selv min arbeidssituasjon i den retningen jeg ønsker»

Mening i jobben I svært liten grad I svært stor grad
Undersøker om ansatte opplever å ha et meningsfylt arbeid:
«Mine arbeidsoppgaver er meningsfylte»
«Jeg føler at arbeidet jeg gjør er viktig»
«Jeg føler meg motivert og engasjert i arbeidet mitt»

Indre motivasjon Svært uenig Svært enig
Undersøker om ansatte opplever indre jobbmotivasjon, dvs. at jobben gir dem indre 
belønninger som tilfredshet, mening interesse, glede eller velbehag:
«Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min»
«Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har»
«Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende»
«Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg glemmer ting rundt meg»

Rolleklarhet Svært uenig Svært enig
Undersøker om ansatte har et klart bilde av ansvar, oppgaver og hva som forventes av dem i 
jobben:
«Jeg har en klar forståelse av målene og hensiktene med arbeidsoppgavene mine»
«Jeg vet hvilke arbeidsoppgaver jeg skal prioritere når tiden ikke strekker til»
«Jeg vet hva mine ansvarsområder er»

Mulighet til faglig utvikling i jobben I svært liten grad I svært stor grad
«Jeg har gode muligheter til å utvikle meg faglig gjennom jobben»

Åpenhet for egne initiativ I svært liten grad I svært stor grad
«Egne initiativ blir satt pris på, slik at en føler seg oppmuntret til å ta nye utfordringer»

Muligheter for å bruke kunnskaper 
og ferdigheter I svært liten grad I svært stor grad
«Jeg får brukt mine kunnskaper og ferdigheter i jobben» 7



Tre av disse skalaene er snudd, det er da fravær av de aktuelle 
forholdene som gir utslag på søylen.

Svaralternativer:          1 5

Fravær av rollekonflikt Svært sjelden Svært ofte
Undersøker en om ansatte opplever at det er konflikt mellom ulike roller de innehar:
«Jeg må gjøre ting jeg mener burde vært gjort annerledes»
«Jeg får oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem»
«Jeg mottar ofte motstridende forespørsler fra to eller flere personer» 
«Jobben min inneholder oppgaver som er i strid med mine personlige verdier»

Fravær av stress Svært sjelden Svært ofte 
Har til hensikt å kartlegge opplevelser av stress og for høy arbeidsbelastning:
«Jeg har for mye arbeid og for liten tid til å utføre det»
«Det føles som om jeg aldri har fri fra jobben»
«Jeg får en vond magefølelse når jeg tenker på jobben»

Balanse innsats/krav Svært sjelden Svært ofte 
«Det er et balansert forhold mellom kravene til innsats og mine muligheter til å innfri dem»

Fravær av arbeid/hjem konflikt Svært sjelden Svært ofte
Undersøker om ansatte opplever at jobben har en negativ innvirkning på 
hjemmesituasjonen:
«Stress på jobben gjør meg irritabel hjemme»
«Jobben gjør meg for trøtt til å gjøre ting som trenger min oppmerksomhet hjemme»
«Bekymringer eller problemer på jobben distraherer meg hjemme»

8



Svaralternativer: 1 5

Leders relasjonsorientering I svært liten grad I svært stor grad
Undersøker ansattes opplevelse av nærmeste leders relasjonsorientering og tilrettelegging:
«Min leder gir uttrykk for tillit til min dyktighet»
«Min leder legger til rette for at jeg skal utvikle min selvstendighet i jobben»
«Min leder lar meg få utvikle min kompetanse»
«Min leder får meg til å føle meg dyktig»
«Min leder bruker tid på å lytte til meg»

Anerkjennelse I svært liten grad I svært stor grad
Undersøker om ansatte opplever å bli anerkjent og verdsatt for sin innsats:
«Mitt arbeid blir anerkjent og verdsatt av ledelsen ved min enhet»
«Jeg blir respektert av ledelsen ved min enhet»
«Jeg blir behandlet rettferdig av ledelsen ved min enhet»

Tydelighet i forventninger Svært uenig  Svært enig
Undersøker om ansatte opplever å ha et klart bilde av formålet med sitt eget arbeid:
«Det er klart og tydelig uttalt hva som forventes av meg i mitt arbeid»
«Jeg har en klar oppfatning om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i mitt arbeidsområde»
«Jeg synes at målene for mitt arbeid er diffuse og uklare» (Dette siste spørsmålet snus når 
gjennomsnitt regnes ut)

Tilbakemelding fra ansatt til leder I svært liten grad  I svært stor grad 
«Jeg snakker med min leder om hvordan hun/han bidrar til at jeg får gjort en god jobb»

9



Svaralternativer: 1 5

Innflytelse og medvirkning Svært uenig Svært enig
Undersøker om ansatte opplever å bli oppmuntret, eller får anledning, til å delta i 
beslutningsprosesser:
«Ved vår enhet oppmuntres vi til å være delaktige når viktige beslutninger skal tas»
«Ved vår enhet oppmuntres vi til å uttale oss og komme med synspunkter på planlagte 
beslutninger som berører vårt arbeid»
«Det er bare personer i ledelsen som er involvert i beslutninger som gjelder enhetens arbeid»

Rutiner for informasjonsflyt Svært uenig Svært enig 
«Hos oss har vi gode strukturer for informasjonsflyt»

Kanaler for innflytelse Svært uenig Svært enig  
«Jeg er kjent med hvilke kanaler jeg kan bruke for å påvirke beslutninger»

Informasjonstilgjengelighet Svært uenig Svært enig  
«Jeg synes det er enkelt å skaffe meg den informasjonen jeg trenger for å gjøre en god jobb»

Informasjon om beslutninger Svært uenig Svært enig 
«Jeg sørger for å holde meg informert om viktige beslutninger som gjelder mitt arbeid»

10



Svaralternativer: 1 5

Fellesskap mellom kolleger Svært sjelden Svært ofte
Undersøker i hvor stor grad ansatte opplever fellesskap mellom kolleger ved egen enhet:
«Det er en god stemning mellom meg og mine kolleger»
«Det er et godt fellesskap mellom kollegene på enheten min»
«Jeg opplever at jeg er en del av et fellesskap på min enhet»

Deling av tanker og ideer Svært sjelden Svært ofte 
«Hos oss deler vi tanker og ideer med hverandre»

Deling av kunnskap og erfaring Svært sjelden Svært ofte 
«Hos oss deler vi kunnskap og erfaring med hverandre»

Initiativ og ansvar mellom kolleger Svært sjelden Svært ofte
Undersøker om ansatte opplever at det er kultur for initiativ og ansvar mellom kolleger i 
arbeidsutførelsen:
«Jeg påtar meg oppgaver uoppfordret»
«Jeg hjelper kolleger med oppgaver som egentlig er deres eget ansvar»   
«Jeg bistår kolleger selv om det strengt tatt ikke er en del av jobben min»

Hjelp til kolleger Svært sjelden Svært ofte 
«Jeg hjelper kollegene mine med å lykkes i arbeidet sitt»

Lyttende kolleger Svært sjelden Svært ofte 
«Kollegene mine er villige til å lytte når jeg har problemer i arbeidet»

Hjelp og støtte fra kolleger Svært sjelden Svært ofte 
«Jeg får den hjelpen og støtten jeg trenger fra kollegene mine»

11



Disse skalaene er snudd, det er altså fravær av de aktuelle forholdene som 
gir utslag på søylen.

Svaralternativer: 1 5
Respektfull omgangstone Svært uenig Svært enig
Med utgangspunkt i at høflighet er en adferd som bidrar til at gjensidig respekt ivaretas, 
undersøker skalaen om ansatte opplever dette:
«Uhøflig oppførsel aksepteres ikke ved enheten»
«Sinneutbrudd tolereres ikke ved enheten»
«Vi har vanligvis en respektfull omgangstone»

Fravær av mistroiskhet og mistenksomhet Svært uenig Svært enig
«Arbeidsklimaet på min enhet er mistroisk og mistenksomt»

Fravær av stivbeinthet og rigiditet Svært uenig Svært enig
«Arbeidsklimaet på min enhet er stivbeint og rigid»

Fravær av personkonflikt Svært uenig Svært enig
Undersøker en om ansatte opplever at de påvirkes av konflikter mellom medarbeider:
«Min jobb blir mer komplisert på grunn av maktkamp på enheten» 
«Intriger på min enhet forsurer arbeidsmiljøet» 
«Det er mye spenninger på enheten på grunn av prestisje og personlige konflikter»
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Svaralternativer: 1 5

Håndtering av uregelmessigheter Svært uenig Svært enig
«Hos oss tar vi opp uregelmessigheter med den det gjelder»

Rask behandling av vanskelige spørsmål Svært uenig Svært enig
«Hos oss tar vi opp vanskelige ting med en gang de oppstår»

Kunnskap om rutiner ved uakseptabel 
oppførsel Svært uenig Svært enig
«Jeg vet hva jeg skal gjøre hvis jeg eller kollega blir utsatt for mobbing, trakassering eller annen 
uakseptabel oppførsel»

Retningslinjer ved uakseptabel oppførsel Svært uenig Svært enig
«Vi har klare retningslinjer for hvordan gå fram når noen blir mobbet eller trakassert»

13



Svaralternativer: 1 5

Opplæring i ny teknologi eller nye systemer I svært liten grad I svært stor grad
«Jeg får den opplæringen jeg trenger når ny teknologi eller nye administrative systemer innføres»

Teknisk støtte Svært sjelden Svært ofte 
«Jeg får den tekniske støtten jeg trenger i min arbeidshverdag»

Administrativ støtte Svært sjelden Svært ofte 
«Jeg får den administrative støtten jeg trenger i min arbeidshverdag»

Samspill teknisk og vitenskapelig personell Svært sjelden Svært ofte 
«Samspillet mellom teknisk og vitenskapelig personell fungerer godt ved vår enhet»

Samspill administrativt og vitenskapelig 
personell Svært sjelden Svært ofte 
«Samspillet mellom administrativt og vitenskapelig personell fungerer godt ved vår enhet»

Kultur for kontinuerlig utvikling Svært uenig Svært enig
Undersøker om ansatte opplever at det er en kultur for kontinuerlige forbedringer:
«Ved min enhet er det ingen som hører på nye forslag og ideer» ®
«Ved min enhet er vi fleksible og tilpasser oss hele tiden til nye ideer»
«Ved min enhet er vi åpne og tilpasser oss til forandringer»

Tilhørighet til arbeidsstedet I svært liten grad I svært stor grad
Undersøker i hvor stor grad ansatte opplever å ha en positiv tilknytning til organisasjonen:
«Jeg forteller med glede om min arbeidsplass» 
«Jeg vil kunne anbefale en god venn å søke stilling på min arbeidsplass»
«Arbeidsplassen min har stor betydning for meg»

14



Dette er en oppsummering som viser hvordan den enkelte enhets svar på 

skalaene i spørreskjemaet ligger an i forhold til overliggende nivå i 

organisasjonen. De valgfrie modulene og enkeltspørsmålene er ikke med 

i denne oppsummeringen. Oppsummeringen kan derfor bare ses som et 

grovt oversiktsbilde. 

I arbeidet med å finne fram til forhold som skal bevares eller forbedres, 

bør oppsummeringen brukes sammen med de øvrige resultatene fra 

spørreundersøkelsen og eventuelle andre viktige forhold ved den enkelte 

enhet.

15



I denne oppsummeringen framstilles resultater over tid for den enkelte enhet. 

Svaralternativ var tidligere «svært uenig, uenig, hverken/eller, enig, svært enig» på alle disse 
skalaene. 

Fra 2019 er bare svaralternativenes ytterpunktene definert. I tillegg til denne endringen er 
svaralternativene i ytterpunktene endret i følgende skaler:
2: Mening i jobben (I svært liten grad – i svart stor grad)
5: Fravær av rollekonflikt (Svært sjelden – svært ofte)
7: Fravær av arbeid – hjem konflikt (Svært sjelden – svært ofte)
9: Anerkjennelse fra leder (I svært liten grad – i svart stor grad)
12: Fellesskap mellom kolleger (Svært sjelden – svært ofte)
17: Tilhørighet (I svært liten grad – i svart stor grad)

Skalaen «Kultur for utvikling» (nr. 16) er endret ved at den er forkortet fra fire til tre spørsmål. 

Fra 2019 ble spørreskjemaet endret. Følgende skalaer har hele tiden vært med i spørreskjemaet: 

1: Autonomi
2: Mening i jobben
5: Fravær av rollekonflikt
7: Fravær av arbeid-hjem-konflikt
9: Anerkjennelse fra ledelsen
10: Tydelighet i forventninger
15: Fravær av personkonflikt
12: Fellesskap mellom kolleger
17: Tilhørighet til arbeidsstedet

16



16: Kultur for utvikling
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Tidligere fikk alle dette spørsmålet: 
«Hvor mange timer ut over vanlig arbeidstid arbeider du vanligvis?»

Fra 2019 er spørsmålene ulike for ulike grupper av ansatte:

«Hva slags arbeidstidsordning har du?»

Ansatte som svarte at de har:
Fast arbeidstid eller fleksitidsordning (gjelder nesten alle teknisk/administrativt ansatte, inkl. 
forskningsassistenter og vitenskapelige assistenter) fikk dette spørsmålet: 
«Hvor mange timer arbeider du vanligvis pr. uke utover avtalt arbeidstid og timer som lar seg 
avspasere?»

Ansatte som svarte at de har:
«Særlig uavhengig stilling» uten klart definert arbeidstidsordning (gjelder forsknings- og 
undervisningspersonell inkl. stipendiater, rektorat, dekaner og enkelte andre i toppledelsen) fikk 
dette spørsmålet: 
«Hvor mange timer arbeider du vanligvis pr. uke utover det du synes er rimelig for stillingen 
din?»

Ansatte som svarte:
«Usikker / vet ikke» fikk det siste spørsmålet.

I framstillingen av resultat er de to spørsmålene slått sammen.
Hensikten med disse spørsmålene er å få dannet en oversikt over arbeidstid som kan ses som 
problematisk. Høy forekomst av merarbeid bør ses i sammenheng med skalaene «stress», 
«arbeid-hjem konflikt», «rollekonflikt» og enkeltspørsmålet «opplevelse av balanse mellom 
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innsats og krav». Se det andre lysbildet om «Den enkelte og jobben».
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Hvis du har hatt medarbeidersamtale siste 12 månedene (tidligere viste 
spørsmålet til de siste 24 mnd) . 
Hvordan opplevde du medarbeidersamtalen(e)? 

Svaralternativ:   1 = Bortkastet tid 
5 = Vel anvendt tid

Den sorte vertikale streken i diagrammet, som viser opplevelse av 
medarbeidersamtalens nytteverdi, viser ett standardavvik i hver retning. 

18



Det kan være at de forholdene som kommer fram her er viktige positive 
forhold dere bør ta vare på.

Autonomi og det å oppleve å ha et meningsfylt arbeid bidrar sammen 
med ansvar for, og tilbakemelding på utført arbeid, til indre motivasjon. 
Opplevelse av indre motivasjon bidrar til god arbeidsinnsats og 
arbeidskvalitet. Det bidrar også til at kolleger i større grad tar initiativ og 
ansvar overfor hverandre og hjelper hverandre i arbeidet. Folk som 
opplever høy grad av indre motivasjon ønsker også å bli i organisasjonen. 
Oppsamling av forhold som bidrar til ivaretakelse av indre motivasjon er 
derfor viktige å bevare.
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Det kan være at de forholdene som kommer fram her er forhold som det er viktig at 
dere forbedrer. Søylene som har samlet seg her kan være faresignaler om stor 
arbeidsbelastning, dårlige relasjoner eller mangel på innflytelse og medvirkning. 
Dette kan være tilfellet dersom dere ser slike opphopninger:

Stor arbeidsbelastning:
Rollekonflikt
Stress
Ubalanse mellom innsats og krav
Arbeid/hjem konflikt
Arbeidstid

Dårlige relasjoner:
Respektfull omgangstone
Mistroiskhet og mistenksomhet
Stivbeinthet og rigiditet
Personkonflikter

Mangel på innflytelse og medvirkning:
Innflytelse og medvirkning
Rutiner for informasjonsflyt
Kanaler for innflytelse
Informasjonstilgjengelighet
Informasjon om beslutninger
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Like svar indikerer like opplevelser. 

Det kan være at de forholdene som kommer fram her er viktige positive forhold dere 
bør ta vare på.

I tilfeller der det er like opplevelser om mer negative forhold kan dette være et viktig 
signal om at noe må forbedres. 
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Vi kan ikke vite hvordan svarene har fordelt seg. Vi vet bare at det er ulike 
opplevelser. 

Variasjon i svarene kan være både positivt og potensielt problematisk. Hva disse ulike 
opplevelsene handler om vil være helt avhengig av situasjonen der en er. 

Det kan være at forhold som kommer fram her danner grunnlag for vurderinger av 
om noe må hensyntas spesielt i arbeidsmiljøarbeidet.
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Svaralternativer:   A: svært uenig - svært enig 
                                 B: I svært liten grad - I svært stor grad 
                                 C: Svært sjelden - Svært ofte 
 
KIWEST 3.0 

Overskrift 
lysbilde 

Benevning i rapport og forklaring av skala Spørsmålstekst Svar-
alter 
nativ 

Den enkelte 
og jobben 

Autonomi, undersøker om ansatte opplever å ha 
selvstendighet og innflytelse over hvordan oppgaver skal 
utføres (Näswall et al., 2010).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Jeg har tilstrekkelig innflytelse i mitt arbeid» 
«Jeg kan selv bestemme hvordan jeg skal organisere arbeidet mitt» 
«Det finnes rom for at jeg kan ta egne initiativ i jobben min» 
«Jeg styrer selv min arbeidssituasjon i den retningen jeg ønsker» 

A 

Mening i jobben, undersøker om ansatte opplever å ha et 
meningsfylt arbeid (Pejtersen et al., 2010).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Mine arbeidsoppgaver er meningsfylte» 
«Jeg føler at arbeidet jeg gjør er viktig» 
«Jeg føler meg motivert og engasjert i arbeidet mitt» 

B 

Indre motivasjon, undersøker om ansatte opplever indre 
jobbmotivasjon, dvs. at jobben gir dem indre belønninger som 
tilfredshet, mening, interesse, glede eller velbehag (Kuvaas, 
2008; Kuvaas & Dysvik, 2016) 

«Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min» 
«Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har» 
«Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende» 
«Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg glemmer ting rundt meg» 

A 

Rolleklarhet, undersøker om ansatte har et klart bilde av 
ansvar, oppgaver og hva som forventes av dem i jobben (King, 
King & Appelbaum, 1990)  

«Jeg har en klar forståelse av målene og hensiktene med arbeidsoppgavene 
mine» 
«Jeg vet hvilke arbeidsoppgaver jeg skal prioritere når tiden ikke strekker til» 
«Jeg vet hva mine ansvarsområder er» 

A 

Faglig utvikling i jobben, omarbeidet fra SSB (Killengreen & 
Bye, 2017) 

«Jeg har gode muligheter til å utvikle meg faglig gjennom jobben» B 

Åpenhet for egne initiativ, omarbeidet fra enkeltspørsmål 
(Sørensen & Seierstad, 2002)  

«Egne initiativ blir satt pris på, slik at en føler seg oppmuntret til å ta nye 
utfordringer» 

B 

Bruk av kunnskap og ferdighet, omarbeidet fra 
enkeltspørsmål (Sørensen & Seierstad, 2002)  

«Jeg får brukt mine kunnskaper og ferdigheter i jobben» B 

Den enkelte 
og jobben 

Rollekonflikt (R), undersøker en om ansatte opplever at det er 
konflikt mellom ulike roller de innehar (Dallner et al., 2000).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Jeg må gjøre ting jeg mener burde vært gjort annerledes» 
«Jeg får oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å fullføre 
dem» 
«Jeg mottar ofte motstridende forespørsler fra to eller flere personer»  
«Jobben min inneholder oppgaver som er i strid med mine personlige 
verdier» 

C 
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Stress (R), har til hensikt å kartlegge opplevelser av stress og 
for høy arbeidsbelastning. Dette er en skala som har blitt 
brukt ved BI. Den er ikke publisert  

«Jeg har for mye arbeid og for liten tid til å utføre det» 
«Det føles som om jeg aldri har fri fra jobben» 
«Jeg får en vond magefølelse når jeg tenker på jobben» 

C 

Balanse innsats / krav, enkeltspørsmål (Sørensen & Seierstad, 
2002) 

«Det er et balansert forhold mellom kravene til innsats og mine muligheter 
til å innfri dem» 

C 

Arbeid / hjem konflikt (R), undersøker om ansatte opplever at 
jobben har en negativ innvirkning på hjemmesituasjonen 
(Innstrand, Langballe, Falkum, Espnes & Aasland, 2009; 
Wayne, Musisca & Fleeson, 2004).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Stress på jobben gjør meg irritabel hjemme» 
«Jobben gjør meg for trøtt til å gjøre ting som trenger min oppmerksomhet 
hjemme» 
«Bekymringer eller problemer på jobben distraherer meg hjemme» 

C 

  
Samspill 
ledere og 
medarbeidere 

Relasjonsorientering, undersøker ansattes opplevelse av 
nærmeste leders relasjonsorientering og tilrettelegging.  
Øyvind Lund Martinsen, BI 

«Min leder gir uttrykk for tillit til min dyktighet» 
«Min leder legger til rette for at jeg skal utvikle min selvstendighet i jobben» 
«Min leder lar meg få utvikle min kompetanse» 
«Min leder får meg til å føle meg dyktig» 
«Min leder bruker tid på å lytte til meg» 

B 

Anerkjennelse, undersøker om ansatte opplever å bli 
anerkjent og verdsatt for sin innsats (Pejtersen, Kristensen, 
Borg & Bjorner, 2010).  
Også i KIWEST 2.0.  

«Mitt arbeid blir anerkjent og verdsatt av ledelsen ved min enhet» 
«Jeg blir respektert av ledelsen ved min enhet» 
«Jeg blir behandlet rettferdig av ledelsen ved min enhet» 

B 

Tydelighet i forventninger, undersøker om ansatte opplever å 
ha et klart bilde av formålet med sitt eget arbeid (Näswall et 
al., 2010).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Det er klart og tydelig uttalt hva som forventes av meg i mitt arbeid» 
«Jeg har en klar oppfatning om hvilke arbeidsoppgaver som inngår i mitt 
arbeidsområde» 
«Jeg synes at målene for mitt arbeid er diffuse og uklare» ® 

A 

Tilbakemelding ansatt - leder (Sørensen & Seierstad, 2002) «Jeg snakker med min leder om hvordan hun/han bidrar til at jeg får gjort en 
god jobb» 

B 
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Kommunika-
sjon og 
medvirkning 

Innflytelse og medvirkning, undersøker om ansatte opplever 
å bli oppmuntret, eller får anledning, til å delta i 
beslutningsprosesser. Omarbeidet fra "Centralization" 
(Näswall et al., 2010)  

«Ved vår enhet oppmuntres vi til å være delaktige når viktige beslutninger 
skal tas» 
«Ved vår enhet oppmuntres vi til å uttale oss og komme med synspunkter på 
planlagte beslutninger som berører vårt arbeid» 
«Det er bare personer i ledelsen som er involvert i beslutninger som gjelder 
enhetens arbeid» (R) 

A 

Rutiner for informasjonsflyt, egenutviklet enkeltspørsmål «Hos oss har vi gode strukturer for informasjonsflyt» A 

Kanaler for innflytelse, egenutviklet enkeltspørsmål «Jeg er kjent med hvilke kanaler jeg kan bruke for å påvirke beslutninger» A 
Informasjonstilgjengelighet, deler av skalaen «Informasjon» 
brukt ved BI, ikke publisert   

«Jeg synes det er enkelt å skaffe meg den informasjonen jeg trenger for å 
gjøre en god jobb» 

A 

Informasjon om beslutninger, deler av skalaen «Informasjon» 
brukt ved BI, ikke publisert   

«Jeg sørger for å holde meg informert om viktige beslutninger som gjelder 
mitt arbeid» 

A 

  
Samarbeid og 
fellesskap 

Fellesskap mellom kolleger, undersøker i hvor stor grad 
ansatte opplever fellesskap mellom kolleger ved egen enhet 
(Pejtersen et al., 2010).  
Også i KIWEST 2.0.  

«Det er en god stemning mellom meg og mine kolleger» 
«Det er et godt fellesskap mellom kollegene på enheten min» 
«Jeg opplever at jeg er en del av et fellesskap på min enhet» 

C 

Deling tanker - ideer, omarbeidede deler av skalaen 
«Mestringsklima» (Nerstad, Roberts & Richardsen, 2013) 

«Hos oss deler vi tanker og ideer med hverandre» C 

Deling kunnskap - erfaring, omarbeidede deler av skalaen 
«Mestringsklima» (Nerstad et al., 2013) 

«Hos oss deler vi kunnskap og erfaring med hverandre» C 

Initiativ og ansvar, undersøker om ansatte opplever at det er 
kultur for initiativ og ansvar mellom kolleger i 
arbeidsutførelsen (Kuvaas & Dysvik, 2016; Lepine, 1998) 

«Jeg påtar meg oppgaver uoppfordret» 
«Jeg hjelper kolleger med oppgaver som egentlig er deres eget ansvar»    
«Jeg bistår kolleger selv om det strengt tatt ikke er en del av jobben min» 

C 

Hjelp til kolleger, enkeltspørsmål (Sørensen & Seierstad, 
2002) 

«Jeg hjelper kollegene mine med å lykkes i arbeidet sitt» C 

Lyttende kolleger, enkeltspørsmål (Sørensen & Seierstad, 
2002) 

«Kollegene mine er villige til å lytte når jeg har problemer i arbeidet» C 

Hjelp og støtte , enkeltspørsmål (Sørensen & Seierstad, 2002) «Jeg får den hjelpen og støtten jeg trenger fra kollegene mine» C 
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Samarbeid og 
fellesskap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respektfull omgangstone, med utgangspunkt i at høflighet er 
en adferd som bidrar til at gjensidig respekt ivaretas, 
undersøker skalaen om ansatte opplever dette, basert på 
CNQ-B (Walsh et al., 2012) 

«Uhøflig oppførsel aksepteres ikke ved enheten» 
«Sinneutbrudd tolereres ikke ved enheten» 
«Vi har vanligvis en respektfull omgangstone» 

A 

Mistroiskhet og mistenksomhet (R), deler av skalaen sosialt 
klima (Dallner et al., 2000) 

«Arbeidsklimaet på min enhet er mistroisk og mistenksomt» A 

Stivbeinthet og rigiditet (R), deler av skalaen sosialt klima 
(Dallner et al., 2000) 

«Arbeidsklimaet på min enhet er stivbeint og rigid» A 

Personkonflikt (R), undersøker en om ansatte opplever at de 
påvirkes av konflikter mellom medarbeidere (Näswall et al., 
2010).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Min jobb blir mer komplisert på grunn av maktkamp på enheten»  
«Intriger på min enhet forsurer arbeidsmiljøet»  
«Det er mye spenninger på enheten på grunn av prestisje og personlige 
konflikter» 

A 

 
Håndtering av 
uheldige 
hendelser 

Uregelmessigheter, omarbeidede deler av skalaen 
«Oppgaveorientering», brukt ved BI, Øyvind Lund Martinsen 

«Hos oss tar vi opp uregelmessigheter med den det gjelder» A 

Vanskelige spørsmål, omarbeidede deler av skalaen 
«Oppgaveorientering», brukt ved BI, Øyvind Lund Martinsen 

«Hos oss tar vi opp vanskelige ting med en gang de oppstår» A 

Uakseptabel oppførsel, enkeltspørsmål fra Ingrid Lund, UiA. «Jeg vet hva jeg skal gjøre hvis jeg eller kollega blir utsatt for mobbing, 
trakassering eller annen uakseptabel oppførsel» 

A 

Uakseptabel oppførsel, enkeltspørsmål fra Ingrid Lund, UiA. «Vi har klare retningslinjer for hvordan gå fram når noen blir mobbet eller 
trakassert» 

A 

 
Støtte, 
samspill og 
kultur 

Opplæring , omarbeidet fra SSB (Killengreen & Bye, 2017) «Jeg får den opplæringen jeg trenger når ny teknologi eller nye 
administrative systemer innføres» 

B 

Teknisk støtte, omarbeidede enkeltspørsmål fra KIWEST 2.0 
(Undebakke, Innstrand, Anthun & Christensen, 2014) 

«Jeg får den tekniske støtten jeg trenger i min arbeidshverdag»   C 

Administrativ støtte, omarbeidede enkeltspørsmål fra KIWEST 
2.0 (Undebakke et al., 2014) 

«Jeg får den administrative støtten jeg trenger i min arbeidshverdag» C 

Samspill adm-vit, omarbeidede enkeltspørsmål fra KIWEST 
2.0 (Undebakke et al., 2014) 

«Samspillet mellom administrativt og vitenskapelig personell fungerer godt 
ved vår enhet» 

C 

Samspill tekn - vit, omarbeidede enkeltspørsmål fra KIWEST 
2.0 (Undebakke et al., 2014) 

«Samspillet mellom teknisk og vitenskapelig personell fungerer godt ved vår 
enhet» 

C 
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Kontinuerlig utvikling, undersøker om ansatte opplever at det 
er en kultur for kontinuerlige forbedringer (Mellor, Mathieu & 
Swim, 1994; Undebakke et al., 2014).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Ved min enhet er det ingen som hører på nye forslag og ideer» ® 
«Ved min enhet er vi fleksible og tilpasser oss hele tiden til nye ideer» 
«Ved min enhet er vi åpne og tilpasser oss til forandringer» 

A 

Tilhørighet til arbeidsstedet, undersøker i hvor stor grad 
ansatte opplever å ha en positiv tilknytning til organisasjonen 
(Christensen et al., 2012; Dallner et al., 2000).  
Også i KIWEST 2.0. 

«Jeg forteller med glede om min arbeidsplass»  
«Jeg vil kunne anbefale en god venn å søke stilling på min arbeidsplass» 
«Arbeidsplassen min har stor betydning for meg» 

B 
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Tilvalg, samme valg må skje for hele institusjonen: 
  
Omstilling Mål for endringen, egenutviklet enkeltspørsmål «Målene for endringene har blitt tydelig kommunisert» A 

Samtale med leder, omarbeidet fra SSB (Killengreen & Bye, 2017) «Jeg har hatt mulighet til å snakke med min nærmeste leder om hvilke 
konsekvenser endringen får for meg» 

A 

Ønsker og innspill, omarbeidet fra SSB (Killengreen & Bye, 2017) «Mine ønsker og innspill ble tatt hensyn til i omorganiseringen» A 

 
Jobbusikkerhet Turnoverintensjon (R), undersøker om ansatte tenker at de ønsker 

å slutte (Kuvaas, 2006; Kuvaas & Dysvik, 2016) 
«Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb» 
«Jeg kan komme til å slutte i min nåværende jobb i løpet av de neste 
12 månedene» 
«Jeg vil sannsynligvis lete aktivt etter ny jobb i løpet av de neste 12 
månedene» 

A 

Stagnasjon i jobben (R) (Näswall et al., 2010) «Mine framtidsutsikter i denne organisasjonen er gode» ® 
«Jeg er urolig for min karriereutvikling i denne organisasjonen» 
«Jeg er urolig for at jeg skal få mindre stimulerende arbeidsoppgaver i 
framtiden» 

A 

Jobbusikkerhet, deler av skala (Lastad et al., 2015) «Jeg er urolig for at jeg ikke får beholde jobben»  
«Jeg opplever ansettelsesforholdet mitt som trygt og sikkert» ® 

A 
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