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Belønner gode undervisere

Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) og Universitetet 
i Tromsø har sammen utviklet et for-
slag til meritteringsordning, skriver 
universitetsavisa.no (UA). Samtidig er 
Universitetet i Bergen først ute med 
å legge penger på bordet for å motivere 
gode undervisere, melder NRK den 11. 
januar.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H) ønsker å innføre beløn-
ningsordning til de beste underviserne 
ved alle universiteter og høyskoler.

I januar kom kunnskapsministeren 
med en stortingsmelding om kvalitet 
i høyere utdanning. Tema er en merit-
teringsordning som alle høyere utdan-
ningsinstitusjoner skal få på plass, skri-
ver Adresseavisen.

NTNU og Universitetet i Tromsø er 
godt i gang med å utvikle en slik ord-
ning, og de første dyktige underviserne 
kan i løpet av 2017 bli belønnet med 
statusen merittert underviser.

NTNU og Universitetet i Tromsø var 
lei av at det drøyet med å få en nasjonal 
ordning på plass. Derfor gikk de 
sammen om å utvikle et system for 
merittering av dyktige undervisere.

I korte trekk handler det foreslåtte 
meritteringssystemet om at den som får 
innvilget status som «merittert undervi-
ser» skal få økt lønn i form av tre lønns-

trinn. Samtidig skal instituttet der søke-
ren kommer fra, få et engangsbeløp på 
30 000 kroner.

Meritterte undervisere og eventuelt 
andre bør kunne søke fakultetene om 
å få innvilget utdanningstermin. Dette 
skal gi rom for at de kan utføre større 
utrednings- og utviklingsoppgaver.

Ifølge Adresseavisen ønsker kunn-
skapsministeren at universitetene og 
høyskolene i løpet av to år skal ha en 
slik ordning på plass.

– Undervisning er kjernen for alle 
universitet og høyskoler. Sammenlig-
net med forskning er undervisning blitt 
nedprioritert og usynliggjort. Det har 
vært en todeling mellom forskning og 
undervisning, og forskning har gitt 
høyest status, sier kunnskapsministeren 
til Adresseavisen.

I kvalitetsmeldingen for høyere 
utdanning vil han øke statusen for uni-
versitetslærere og høyskolelærere. Vir-
kemidler kan være høyere lønn, pro-
sjektmidler, stipender og utdannings-
termin. Han ser for seg at merittering 
også bør telle når man søker opprykk til 
professor. Det kan også være prosjekt-
midler, stipender, medlemskap i peda-
gogiske akademier og «fri» til å konsen-
trere seg om utdanning. I tillegg mener 
han det bør gi fortrinn når meritterte 
søker opprykk til for eksempel profes-
sor.

Ifølge Adresseavisen ønsker han et 
todelt karriereløp, der professorer og 
førsteamanuenser vektlegger fors-
kning, mens de som prioriterer under-
visning tituleres dosent.

Langt igjen
Antibiotikabruken har falt med over ti 
prosent siden 2012, men målet om en 
reduksjon på 30 prosent innen 2020 er 
fortsatt langt unna, melder NTB.

Fra 2012 til 2016 er antallet døgndo-
ser per 1 000 innbygger redusert med 
10,4 prosent, viser de siste tallene fra 
Apotekforeningens bransjestatistikk.

– Tallene viser at det dessverre er et 
stykke igjen før en når myndighetens 
mål om å redusere bruken med 30 pro-
sent fra 2012 til 2020. I beste fall kan 
målet nås i 2023, hvis vi fremskriver 

utviklingen det siste året, sier Per T. 
Lund i Apotekforeningen.

Fra 2015 til 2016 ble antallet døgn-
doser redusert med 3,6 prosent per 
1 000 innbygger, men forbruket må 
ned med seks prosent hvert år om målet 
skal nås innen 2020.

– Å få ned anbibiotikabruken er det 
viktigste tiltaket vi har for å kjempe 
mot utviklingen av antibiotikaresis-
tente bakterier. Da er det ekstremt vik-
tig at vi lykkes med å nå dette målet. 
Selv om bruken i Norge er moderat 
sammenlignet med mange andre land, 
er det bred faglig enighet om at bruken 
av antibiotika fortsatt er unødvendig 
høy, påpeker Lund.

Styrt nedbemanning

Reduserte budsjettrammer og behov for 
omstilling gjør at Helsedirektoratet har 
besluttet å gjennomføre styrt nedbe-
manning.

I tildelingsbrevet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet står det at «Hel-
sedirektoratet vil i 2017 stå overfor 
betydelige omstillingsutfordringer. 
Helse- og omsorgsdepartementet er 
innforstått med at omstillingskravet 
også vil medføre behov for en betydelig 
reduksjon i antall ansatte i direktora-
tet.»

– Det vil ikke være mulig å møte bud-
sjettutfordringene bare med effektivise-
ringstiltak og naturlig avgang. Vi må 
planlegge med en bemanningsreduksjon 
på cirka 60 årsverk i 2017. Dette kom-
mer i tillegg til en reduksjon på cirka 50 
årsverk som vi har oppnådd i 2016, sier 
helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Prosessen skal gjennomføres i tråd 
med statens regelverk og i samarbeid 
med fagforeningene og vernetjenesten. 
Vi er også opptatt av å ivareta informa-
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