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Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å gi høringssvar i denne viktige saken. 

Generelle kommentarer
Et av målene med endring i stillingsstrukturen er å gjøre den mer fleksibel for å bidra til å redusere bruk av 
midlertidighet i UH-sektoren. I tillegg er det ønskelig med økt rekruttering og karriereutvikling blant kvinner. 
Rapporten er lite konkret i å forklare hvordan en endring vil bidra til dette. Det er derfor ønskelig med en 
klargjøring av hvordan den foreslåtte endringen i stillingsstrukturen kan bidra til lavere grad av midlertidighet 
og økt rekruttering og karriereutvikling blant kvinner i UH-sektoren.

NSF erfarer at bredden i mange UH-institusjoners oppgaver har økt, bl.a. med flere praksisorienterte 
profesjonsstudier på bachelornivå. Slike endringer må ligge til grunn for en framtidig stillingsstruktur. En 
konsekvens må være at ansatte som i hovedsak driver profesjons- og praksisbasert utdanning med 
tilhørende forskning og fagutvikling må få sin plass i strukturen på lik linje med ansatte i de klassiske 
kombinerte stillingene, med mulighet for innpassing i både professorstigen og en evt. forsker-/lektorstige 
(FL).   

Økningen i profesjonsstudier for flere institusjoner gir behov for enda tettere samhandling med arbeidslivet 
(profesjonene). Det er derfor behov for å sikre at enkeltindivider som har delte stillinger (for eksempel mellom 
helsetjenesten og universiteter/høyskoler) ivaretas og synliggjøres. Det bør imidlertid vurderes om slike 
kombinerte stillinger kan tydeliggjøres bedre i den nye stillingsstrukturen.

Lønnsnivå og lønnsutvikling er ikke nevnt i rapporten fra ekspertutvalget. En eventuell endringsprosess i 
stillingsstrukturen må sees i sammenheng med lønn. Mange opplever å gå ned i lønn når de trer inn i en 
stilling i UH-sektoren, sammenlignet med klinisk virksomhet, og lønnen ligger jevnt lavere enn ansatte i 
tilsvarende stillinger ved videregående skoler i fylkeskommunal regi. Dette er eksempler på at UH-sektoren 
ikke er konkurransedyktig nok. Om endringer i stillingsstrukturen har ambisjoner om å legge bedre til rette for 
karriereveier som er attraktive bør utvalget også uttale seg om lønnselementet .

NSF støtter forslaget om å fase ut dosentstigen.  I en slik prosess er det viktig at kompetansen til kandidater 
fra dagens dosentstige (førstelektorer og dosenter) blir verdsatt og helhetlig vurdert inn i en ny fremtidig 
struktur. NSF anbefaler at det utarbeides nasjonale vurderingskriterier for å sikre en mest mulig ensartet 
praksis ved omplassering av disse stillingene i ny struktur.
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Doktorgradsstipendiat 
Utvalget foreslår å opprette en tredje PhD-vei innrettet mot profesjonsfag hvor formålet er å sikre nærhet til 
yrkesfeltet. NSF anerkjenner behovet for økt profesjonsretting men mener det må kunne løses innenfor 
rammene  av dagens PhD-ordning. En eventuell utredning av ny doktorgrad, må beskrive konkrete tiltak som 
kan sikre at denne graden blir likeverdig med etablerte doktorgrader og at den vil gi inngang til alle 
karriereveier i en framtidig stillingsstruktur. NSF ønsker ikke at det utvikles ulike standarder på 
doktorgradsløpene og mener at dagens forskerskoler og PhD-programmer ivaretar tilstrekkelig forskjellighet 
og profesjonsnærhet. NSF støtter ikke innføring av en egen profesjonsfaglig doktorgrad.

Postdoktor/innstegsstilling 
På mange arbeidsplasser er det for dårlige systemer til å ivareta ansatte med doktorgrad.  En økning av 
postdoktorperioden fra tre til fire år med 25% deltagelse i undervisning og veiledning er positivt. Det må 
samtidig stilles krav om pedagogisk basiskompetane og legges til rette for dette i postdoktorperioden. NSF 
mener at postdoktorstillinger skal gi mulighet til å gå videre i professorstigen og i høyere stillinger i en 
eventuell FL-stige. Dette fremkommer ikke tydelig av figur 2, som gir inntrykk av at postdoktorstillingen 
utelukkende er tiltenkt professorstigen. 

Stillingsstiger
Uavhengig av framtidig stillingsstruktur er NSF enig i at det skal være mulig å rykke opp basert på gitte 
kriterier, og at det ikke skal være vanntette skott mellom ulike stiger. Behovet for entydige kriterier for 
opprykk gjør imidlertid det foreslåtte systemet med 12-15 ulike titler komplisert og krevende. Det er også 
problematisk med så mange «ulne» titler med tanke på internasjonalt samarbeid. NSF mener det bør 
utarbeides nasjonale, felles kriterier for opprykk for å sikre høy standard og en mest mulig ensartet praksis 
ved de ulike institusjonene.

Fagstøtte-stigen
NSF er enig i at bredden i utdannings- og forskningsoppgavene i UH-sektorer krever ulike stillingstyper. En 
fagstøttestige vil kunne fremheve verdien av arbeid som understøtter undervisning og forskning. NSF ser 
positivt på dette karriereløpet  for fagstøtte-ansatte, men beskrivelsen av fagstøttestigen synes noe uklar 
med hensyn til hvem som kan inngå i dette karriereløpet.

Forsker-lektor-stigen (FL-stigen)
NSF ser betydningen av at det lages en stige for den voksende gruppen av forskere i UH-sektoren. At den 
eventuelt også vil kunne legge til rette for økt bruk av faste stillinger er svært positivt. Derimot synes det også 
som om ansatte i denne stigen i større grad blir underlagt arbeidsgivers styringsrett med mindre akademisk 
frihet, sammenlignet med ansatte som vil velge professorstigen. 
Det er derfor vanskelig å se forsker-lektor-stigen som like attraktiv og likeverdig med professorstigen for en 
ansatt med PhD-grad. Den foreslåtte forsker/lektor-stigen reiser noen spørsmål; spesielt rettet mot ansatte i 
bachelorprogrammet i sykepleie. I rapporten står det at utdanningskravet for å bli førstelektor og videre opp i 
stigen er «PhD eller tilsvarende» (tabell side 27). Betyr «tilsvarende» at man som i dag kan gå det såkalte 
«førstelektor-løpet» for å kvalifisere seg videre i forsker-lektor-stigen? Dersom inngang i stigen er en (ny) 
PhD-grad, synes det å bety at ansatte med kun mastergrad ikke kan påregne en karrierestige. Det er 
dessuten vanskelig å se hva som skiller en førsteamanuensis (som vanligvis både underviser og forsker) fra 
en førstelektor – forskerstilling der man skal gjøre det samme. Det er behov for en tydeliggjøring av hva 
forsker-lektor-løpet vil innebære av kvalifiseringskrav.
NSF mener det kan være vanskelig å se den prinsipielle forskjellen mellom professorstigen og en FL-stige. 
Begge omfatter kombinerte stillinger, og begge vil dermed over tid kunne gi variasjon i omfanget av forskning 
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og undervisning. NSF ser noen utfordringer i overganger mellom stigene; vil for eksempel overgangen fra 
professorstigen til en eventuell FL-stige bli like attraktiv som den andre veien? NSF vurderer forslaget om en 
FL-stige som mangelfullt utredet og kan ikke støtte det.

Professorstigen
NSF ser verdien av at professorstigen sikres en fastere definert forskningstid, stabilitet og forutsigbarhet. En 
innskjerping av en slik rettighet vil gi et bedre vern om den akademiske friheten og sikre at stillingen forblir 
reelt kombinert stilling. Dermed vil studentene i større grad få forskningsbasert undervisning.  

Fakultetsprofessor
NSF er kritisk til den foreslåtte tittelen fakultetsprofessor. En slik tittel vil heller ikke gi mening ved høyskoler 
uten organisering i fakulteter. NSF vil i stedet anbefale å videreutvikle eksisterende ordninger med tydelige 
nasjonale standarder, for eksempel ledende professor (jfr. stillingskode 1404). 

Praksisprofessor
NSF støtter ambisjonene om tettere samspill mellom utdanning og arbeidsliv, men ønsker ikke å innføre ny 
stilling som praksisprofessor. En slik stilling/tittel er uheldig fordi det vil bidra til  en nedvurdering og endring 
av forståelsen av hva professorkompetanse er. Hovedoppgaven til UH er forskning og undervisning basert 
på vitenskapelige kriterier. Personer fra praksisfeltet med erfaringskompetanse vil være et viktig bidrag til 
undervisningen, men kan ikke overta den. Det er viktig å stimulere til økt bruk av personer fra praksisfeltet i 
undervisningen, og det må gå begge veier. NSF støtter ikke forslaget, men anbefaler i stedet økt bruk av 
delte stillinger mellom akademia og arbeidslivet (kombinerte stillinger/2-erstillinger i helsesektoren).

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By    Jarle Grumstad
Forbundsleder Ass. fagsjef
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