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Bakgrunn og  formål 

Man ønsket med undersøkelsen: 

 

– Å kartlegge arbeidsmiljøutfordringer for 

stipendiatene 

– Få fram hva stipendiatene selv tenker vil bedre 

deres situasjon, og dermed gi et grunnlag for tiltak 

for å skape bedre trivsel samt sosial og faglig 

trygghet.  

 

Enhet for BHT 



Metode 

• Invitasjon til alle stipendiater ved enheten om 

å delta  

• Frivillig å delta – 13 meldte seg 

• Anonymt 

• Kvalitativ undersøkelse med enkelt intervjuer 

• Tilbud om halvtimes helsesamtale i etterkant 
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Hva vi spurte om 

o Hvordan opplever du din egen 

arbeidssituasjon? 

o Har du opplevd en endring i 

arbeidssituasjonen i løpet av 

stipendiatperioden?  

o Hva er de viktigste utfordringene for deg som 

stipendiat?  
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Forts. 

o Hvem har du mest kontakt med i 

arbeidssituasjonen din?  

o Hvordan opplever du forholdet til andre 

stipendiater? 

o Hvordan opplever du veilederforholdet? 
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Forts. 

o Hvordan opplever du støtten fra kolleger og 

ledelse?  

o Hva gjør du for å håndtere eget stressnivå?  

o Hva ville være gode tiltak for å redusere 

stress hos stipendiater?  
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Opplevelse av egen arbeidssituasjon 

• Frihet – positivt og negativt 

• Fra student til ansatt 

• Fysisk arbeidsmiljø 
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Stipendiatperioden – utfordringer 

• Levere i tide! 

• Ensomt arbeid 

• Strukturere avhandlingen – jobbe med stort 

skriftlig materiale 

• Presentasjon av eget arbeid for andre 

• Mangel på selvtillit, engstelse og til tider 

angst 

• Dårlig samvittighet 
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Kontakt med andre 

• Andre stipendiater er veldig viktig 

• Andre vitenskapelige 

• Veileder 

• Administrasjon 
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Veilederforholdet  

• Positive utsagn om veilederforholdet  

• Mye uformelle kontakt – varierende formell 

kontakt  

• Behov for skreddersøm 

• Tar opp ikke-faglige spørsmål med veileder? 
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Egne arbeidsmetoder og 

stressmestring 

• Lister over oppgaver, planlegging, faste 

arbeidstider og rutiner, prioritering 

• Pauser, ikke for lange dager og 

kveldsjobbing, holde på fritidsinteresser 

• Fysisk aktivitet  

• Ønske om mer kunnskap rundt stress, 

forebygging og håndtering 

09.10.2018 Enhet for BHT 12 



Forslag til enheten fra stipendiatene 

• Oppstart: 

– Mer informasjon om det å være ansatt/jobbe ved 

UiO 

– Oppstartsamtale om stress og det emosjonelle 

– Rask tilgang til og samtale med veileder 

– Kursdag angående de mentale utfordringene ved 

det å være stipendiat 
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Forts. 

• Underveis 

– Mer enn det veilederrelasjonen gir i dag  

• Emosjonell støtte: fokus på andre sider av 

stipendiattilværelsen enn det faglige 

• Informerende og instrumentell støtte: presentasjoner og 

skrivehjelp 

– Stresskurs 

– Medarbeidersamtaler 

– Gode arenaer for å treffe andre stipendiater 
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Oppsummert 

• Godt fornøyd med mye av det som gjøres  

• God støtte fra administrasjonen og de aller 

fleste er veldig godt fornøyde med sine 

veiledere  

• Stipendiatene gir likevel uttrykk for at de på 

enkelte områder ønsker mer. Det gjelder 

særlig i forbindelse med presentasjoner, 

undervisning og håndtering av et stort skriftlig 

materiale.  
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Bistand til stipendiater fra BHT 

• Samtaler  

• Sykefraværsoppfølging 

• Arbeidsplassvurderinger 

• Kurs når det gjelder stress 
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BHTs erfaring med kontakt med 

stipendiater fra alle fakultet/enheter 

• De har opplevd stressrelaterte plager ganske 

lenge før de tar kontakt 

• De savner noen å snakke med om de 

emosjonelle sidene av stipendiattiden 

• Mange har svært lav selvtillit 

• Opplevelse av skam er vanlig 

• Mange har tegn på lettere depresjon og 

angst 
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Forts. 

• De er usikre på hva de kan forvente av 

veilederne 

• Den formelle strukturen på arbeidsplassen er 

uklar for svært mange 

• Det er rundt 2700 stipendiater ved UiO, BHT 

har i fjor hatt ca 130 på stresskurs 

• I år er det bestilt kartlegging av stipendiaters 

arbeidsmiljø ved to enheter 

• Mat.Nat. kjører 4 kurs for stipendiater der 
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Forslag til tiltak fra BHT 

• Ta vare på gode tiltak som allerede eksisterer, f.eks. 

møtearenaer for stipendiater 

• Gi tidlig informasjon til stipendiatene om hva stress er, og 

hvordan en kan håndtere psykososiale og organisatoriske 

utfordringer  

• Etablere en ordning eller kanal der stipendiater har mulighet til 

å ta opp utfordringer med selve stipendiatperioden (utenom det 

faglige), og hvordan det er å være i denne prosessen 

• Gi tidlig informasjon til stipendiater angående rettigheter, 

sykefravær etc. for å øke trygghet og forutsigbarhet i 

arbeidsforholdet 

• Tilby mer oppfølging innen områdene «presentasjon» og 

«skrivehåndverket», for å øke mestring og skape mer trygghet 
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