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Innspill til Unio - høringssvar Fagerbergutvalget, NOU2011:6  Et åpnere 
forskningssystem 
 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har følgene innspill til Unios høringssvar til  NOU2011:6  Et 

åpnere forskningssystem: 

 
NSF ser behovet for en utredning som har fokus på kvalitet i forskningen, et velfungerende 
forskningssystem , effektiv utnyttelse av forskningsressursene og resultatene, og en høy grad av 
internasjonalisering. NSF stiller seg spørrende til om utvalgets arbeid og forslag omfatter et mer 
helhetlig syn på forskningssystemet slik en kunne ønske. 
 
Vi mener at utvalgets avgrensning til hovedsakelig å vurdere universitets- og 
høyskolesektoren er for snever. En gjennomgang av den offentlig finansierte 
forskningen med sikte på å foreslå endringer som skal gi størst mulig nytte må favne 
videre enn dette. Vi savner en analyse av samvirket og arbeidsdelingen mellom 
universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene samt 
hvordan det en kan stimulere til økt forskningsinnsats på forskningsvake områder. Vi 
mener også at det gjensidige nytteforholdet mellom undervisning og forskning 
burde vært mer vektlagt. Forskning og undervisning kan ikke behandles som to 
separate størrelser i universitets- og høyskolesektoren. 
 
For NSF er det viktig å fremheve behovet for kunnskapsutvikling knyttet til 
Samhandlingsreformen. Kompetanseheving og økt forskning er to viktige faktorer for at den skal 
lykkes. Det stiller krav til et forskningssystem som har fokus på relevans, fornyelse av fag og 
samfunn og en sterkt forbedret forskningskapasiteten gjennom en god rekrutteringspolitikk. 
 
NSF vil derfor knytte våre kommentarer til to hovedpunkt. 
 
Forskerutdanning. 
NSF er bekymret er bekymret for at det blir et underskudd på forskere med 
doktorgradskompetanse innen sykepleie.  Doktorgradsutdanning i sykepleie har en forholdsvis 
kort tradisjon og selv om antall sykepleier med doktorgrad i sykepleie eller andre fagområder har 
vært stigende i de siste ti årene, er alderen på de som har en forskerutdanning høy og antall 
som bør kunne anvende forskning, forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid og kunnskaper til å 
utføre forskning innenfor fagområdet sykepleie og helsefag sterkt stigende. 
Det er et økende antall sykepleier som arbeider i helseforetak og i den kommunale helse og 
omsorgstjeneste som ønsker å starte på en doktorgradsutdanning. Men det er en stor mangel på 
finansiering. Det er i dag få eller ingen muligheter til å gå over fra en mastergrad direkte over i en 
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doktorgrad, og de fleste av stipender som gis finansieres over universitet og høgskolenes 
grunnbevilgninger.  For et stadig større antall sykepleier har veien frem til en doktorgrad gått 
gjennom yrkesveien. Med de innsparinger som i skjer i dagens helsetjeneste reduseres disse 
mulighetene.  En slik utdanningsvei fører også til en lenger gjennomføringstid hos en allerede 
voksen studentgruppe. 
 
NSF ønsker en fortsettelse av opptrappingen av forskerutdanningen også utover de fire år som 
foreslås.  NSF slutter seg til forslaget om at doktorgradsstipend knyttes til forskere og prosjekter 
som oppnår gode vurderinger.   
 
Finansieringssystemet 
 
NSF er ikke avvisende til å utvikle et forskningsbarometer som skal 
belyse sammenhengen mellom forskningsinnsats og resultater. Dette kan under 
visse forutsetninger bli et styringsverktøy på nasjonalt og institusjonelt nivå, men er ikke egnet 
på individnivå. 
 
Vi mener imidlertid at indikatorene i utredningen er for snevre til å gi et godt bilde av 
aktiviteten i sektoren og av oppgavene som institusjonene er pålagt. Forslaget om et 
forskningsbarometer virker noe uferdig og hadde tjent på at det inneholdt forslag til 
flere indikatorer som kunne fanget opp kvalitet og samfunnsnytte i videre forstand 
enn publiseringer og siteringer. Slik sett bidrar ikke utvalgets forslag med noe nytt 
ut over de statistikker som allerede i dag brukes som indikatorer på resultater av 
forskningsinnsatsen. Betydningen av undervisning og oppfølging av studenter på 
ulike nivåer og den gjensidige nytten forskning og undervisning i mellom må 
inkluderes i et slik barometer. Videre burde forskeres deltakelse i samfunnsdebatten 
og formidling av forskningsresultater tas med. Det er nødvendig å arbeide videre 
med indikatorene som skal benyttes slik at de i større grad belyser bredden i 
oppgavene som institusjonene er pålagt. 
 
Vi vil presisere at når det gjelde resultatbaserte finansieringssystemer og vurderingen om å 
supplere indikator basert på publisering med en siteringsbasert indikator kan dette by på 
problemer for de fag og disipliner som ikke er registrert eller har få tidsskrift registrert  i  ISI-
databasen.  Noen fag og disipliner har høyere andel tidskrifter. Dette kan medføre at 
forskergrupper med mange publikasjoner i tidsskrift registrert i ISI databasen blir vurdert som 
gode, mens forskning fra fagfelt med få tidskrift i databasen blir oppfattet som dårlig.  Dette vil 
føre til at forskningen ved  høgskolene vil kunne komme uforholdsmessig dårligere ut enn ved 
universitetene.  For sykepleievitenskapen som har relativt få tidsskrift med ISI databasen vil 
konsekvensen bli at forsining innen sykepleievitenskap slår ut som dårlig kvalitet i det foreslåtte 
indikatorsystemet.   
 
NSF støtter utvalgets forslag om en prøveordning for automatisk tildeling av driftsmidler til aktive 
forskere basert på prestasjoner.  Tilbakemeldinger på fordelingen av de driftmidler som lå i 
Småforsk og som nå ligger inne i grunnbevilgningen til universitetene og høgskolene er at de er 
svært begrenset ved at mange får noe.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lisbeth Normann Jarle Grumstad 

Forbundsleder Spesialrådgiver 

 

 
 


