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Studiebarometeret 2016: Sykepleie 

 

Alt i alt-tilfredshet og indekser 

Sykepleierstudenter er litt under gjennomsnittlig tilfreds med studieprogrammene sine, 

sammenliknet med studenter i andre utdanninger. Det nasjonale gjennomsnittet for spørsmålet: «Alt 

i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på?» er 4,1, mens det for sykepleiestudenter 

er 4,0. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet. 

 

Tabell 1 Resultater på overordnet tilfredshet de siste fire årene 

Utdanningstype 2016 2015 2014 2013 Svarende/svarprosent 2016 

SYKEPLEIE 4,0 4,1 4,1 4,1 2320/50 % 

SYKEPLEIE master 4,0 4,0 4,4 4,4 230/51 % 

Nasjonalt gjennomsnitt 4,1 4,1 4,1 4,1 28740/45 % 

 

Masterstudentene i sykepleie er vesentlig mindre tilfreds i 2015 og 2016 enn i tidligere år. 

Endringene har en sammenheng med at antallet og sammensetningen av masterprogram i sykepleie 

endret seg vesentlig fra 2014 til 2015.  

Brutt ned på ulike indekser (gjennomsnitt av flere spørsmål innen samme område), ligger 

sykepleierutdanningene i hovedsak rundt gjennomsnittet, jf. Tabell 2. Unntaket er 

arbeidslivsrelevans, der sykepleierstudenter er vesentlig mer tilfreds enn gjennomsnittet. Dette er 

også spørsmålet hvor studenter generelt er mest tilfreds. 

 

Tabell 2 Resultater på ulike indikatorer i 2016 

Utdanningstype 
Undervisning og 

veiledning 
Miljø Medvirkning 

Arbeids-
relevans 

Engasjement Eksamen 
Lærings-
utbytte 

SYKEPLEIE 3,3 3,7 3,1 4,6 3,9 3,9 3,7 

SYKEPLEIE 
master 

3,4 3,9 3,0 4,3 4,1 4,0 3,9 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

3,5 3,8 3,3 4,1 4,0 3,9 3,7 

 

Resultatene på indeksene er lite endret siden 2013. Sykepleierstudentene er over litt gjennomsnittlig 

tilfreds med praksis, og det er lite endring i tallene, se tabell 3. 

 

Tabell 3 Praksisindeks de siste tre årene 

Utdanningstype 2016 2015 2014 

SYKEPLEIE 3,8 3,7 3,7 

SYKEPLEIE master 3,8 3,9 3,9 

Nasjonalt gjennomsnitt 3,7 3,6 3,5 
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De mest fornøyde studentene på sykepleie er vist i tabell 4. Studentene ved disse programmene er i 

hovedsak også over gjennomsnittlig tilfreds på alle indeksene. 

  

Tabell 4 Sykepleie – mest tilfredse studenter i 2016 

Institusjon Studieprogram Alt i alt 
Svarende/ 

svarprosent 

VID vitenskapelige høgskole Bachelorutdanning i sykepleie - Bergen 4,6 66/78 % 

Høgskolen i Bergen Sykepleie (desentralisert) 4,6 57/70 % 

Universitetet i Agder Sykepleie, bachelorprogram 4,6 73/53 % 

Høgskolen i Hedmark Bachelor i sykepleie – heltid Elverum 4,4 83/61% 

Nasjonalt gjennomsnitt  4,1 28740/47 % 

 

 

Faglig tidsbruk 

Faglig tidsbruk blant (heltids) sykepleiestudenter ligger over det nasjonale gjennomsnittet på 35,5 

timer per uke, som vist i tabell 5. Sykepleieutdanningene har vesentlig mer organisert tidsbruk enn 

gjennomsnittet, men mindre egenstudier. Resultatene er lite endret fra 2015. 

 
Tabell 5 Faglig tidsbruk på ulike sykepleieutdanninger, målt i timer per uke per heltidsstudent i 2016 

Utdanningstype Total faglig tidsbruk* Organiserte læringsaktiviteter Egenstudier 
Endring totalt 
tidsbruk 2014 

SYKEPLEIE 39,9 24,6 16,0 +1,2 

SYKEPLEIE master 40,0 29,3 11,3 +2,0 

Nasjonalt gjennomsnitt 35,5 16,9 18,3 +0,4 

 

* Organisert læringsaktivitet og egenstudier summerer ikke til total faglig tidsbruk. Årsaken er at ikke alle studenter har 

svart på begge spørsmålene. 

 

 

 


