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Sammendrag 

I 2017 kom det totalt inn 222 saker til Si fra-systemet for studenter. Det er en 30% prosent økning 

fra året før. Av disse sakene ble 174 læringsmiljøsaker behandlet av fakultetenes Si fra-mottak: 30 

som varsel, 128 som klager og 16 som positive tilbakemeldinger. I alt ble 38 saker videresendt til 

Eiendomavdelingen for oppfølging.  

 

Utover klager på bygningsmessige forhold har det primært vært undervisning og medstudenters 

eller ansattes adferd studentene sier i fra om. Til tross for fjorårets metoo-kampanje har ikke 

fakultetene meldt om økning i antall saker gjeldende seksuell trakassering. Siden oppstarten av Si 

fra-systemet i 2013 har det årlig i snitt innkommet to saker med anklage om seksuell trakassering.  

 

I 2017 ble det avdekket kritikkverdige forhold i fem varslingssaker. Sakene omhandlet grovt 

forstyrrende adferd, lydopptak uten tillatelse, farlig glatte gulv, og brudd på rutiner for 

eksamensavvikling. Alle sakene har blitt fulgt opp etter felles rutiner for si fra-systemet. Det er ikke 

meldt om systemfeil.  
 

Bakgrunn 
Læringsmiljøutvalget skal i henhold til Universitets- og høyskolelovens (UH-loven) § 4-3, tredje 

ledd «holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende 

læringsmiljøet». Denne rapporten er sammenstilling av fakultetenes egne rapporter om 

læringsmiljøsaker i 2017. Fakultetenes rapporter følger i vedlegg 1. 

«Si fra-systemet» for studenter ble etablert ved UiO i september 2013. Formålet var å gjøre det 

enklere for studenter å melde fra om forhold vedrørende læringsmiljøet som ikke fanges opp i 

evalueringer av emner og studieprogram. Systemet skal sikre et forsvarlig læringsmiljø ved god 

saksflyt, oppfølging og rapportering av innkomne saker. Rent konkret symboliseres systemets tre 

digitale innmeldingslinjer med et trafikklys: rødt lys for varsling, gult lys for klage og grønt lys for 

positive tilbakemeldinger. Det er så langt, siden oppstarten av systemet ikke meldt inn systemfeil.  
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Antall innmeldte saker   
Totalt kom det inn 222 saker i 2017, fordelt på 46 saker i rød linje, 153 saker i gul linje og 23 saker i 

grønn linje.  I alt 205 saker kom via nettskjema og 17 saker kom inn muntlig eller på epost til 

fakultetenes Si fra mottak. Til sammen 14 saker som opprinnelig var meldt inn i rød varslingslinje, 

ble ved saksbehandling i mottak degradert og overført til behandling som klagesak på 

læringsmiljøet (dvs. gul linje). Årsaken var at tematikk og alvorlighetsgrad for de 14 sakene ikke 

oppfylte kriteriene for varsling (jf UiOs varslingsdefinisjon s.12 vedlegg 1). Videre ble 28 saker 

innmeldt i gul og grønn linje vurdert til ikke å gjelde saker som omhandlet fysisk eller sosialt 

læringsmiljø, og ble derfor videresendt til riktig behandlingsenhet. Enkelte varslingssaker fra 

samme student eller saker fra flere studenter om samme tema, har blitt slått sammen til én sak.  

Etter at sakene er blitt sortert er det i 2017 totalt behandlet 174 saker ved 

fakultetenes Si fra-mottak. Av disse ble 30 saker behandlet som varsel om 

kritikkverdige forhold (rød linje), 128 saker behandlet som klage på læringsmiljøet 

(gul linje) og 16 saker behandlet som positive tilbakemeldinger på læringsmiljøet 

(grønn linje).  

 

 

 
                                                                             

*Merk at tabellen overfor sammenligner reelle behandlede saker i de tre linjene og ikke totalt antall 

innkomne saker per linje som i fjorårets rapport. En mer detaljert rapportering fra fakultetene for 

2017 muliggjør en slik differensiering og dermed en mer presis fremstilling av omfanget av saker.   

Antall behandlede varslingssaker har økt med 36 % fra 2016, antall klagesaker har økt med 17 %, 

mens antall positive tilbakemeldinger har gått ned med 30 %.  
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I 2016 kom sju varslinger og tre klagesaker inn via andre kanaler enn nettskjema. I 2017 har dette 

økt til henholdsvis 10 varsler, 17 klager og tre positive tilbakemeldinger. Det er positivt at 

fakultetene i økende grad registrerer saker innkommet via andre kanaler i «Si fra-systemet» slik at 

de blir behandlet etter felles rutiner.  

Innkomne saker fordelt på fakultet 
Det teologiske- og Det odontologiske fakultet har som tidligere år få, eller ingen innmeldte saker, jf. 

tabell 2 nedenfor. Endring i rapportering vanskeliggjør sammenligning med tidligere år. Utover 

innkomne saker til fakultetene har Senter for utvikling og miljø fått to klagesaker.  

 

 

 

 

 
 
 
 

TF JF MED HF MN OD SV UV

varsling 0 2 2 12 5 1 5 3

klage 0 11 9 17 26 2 51 10

ros 0 1 2 3 3 0 6 1
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Tabell 2: Antall behandlede saker (i absolutte tall) for 2017 fordelt på 

fakultet og systemets tre linjer 
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Tabell 3: Prosentandel saker i forhold til studenttall (semesterregistert H 2017) – 

fordelt på linje og fakultet 2017 

 
 

Som det fremgår av tabell 3 er Det samfunnsvitenskapelige fakultet som klart har høyest 

prosentvise andel klagesaker i forhold til studenttall. Når det gjelder varslingssaker ligger OD høyt 

fordi den ene varslingssaken de har hatt utgjør en høyere prosentvis andel av antall registrerte 

studenter enn eksempelvis HF, som har det høyeste antallet varslingssaker i absolutte tall (se tabell 

2). HFs tall kan gi et noe riktigere bilde, da de både i absolutte tall (se tabell 2) og i prosentandel 

ligger over gjennomsnittet for fakultetene når det gjelder varslingssaker.   

  
Tema og oppfølging 
Innholdet i varslingssakene er oftest taushetsbelagt, og blir derfor i varierende grad omtalt i 

fakultetenes rapporter. Samlet har fem saker avdekket kritikkverdige forhold. Tema for disse 

sakene har vært grovt forstyrrende adferd, lydopptak uten tillatelse, farlig glatte gulv og brudd på 

rutiner for eksamensavvikling. Varslingssakene medfører samtaler med involverte parter, 

undersøkelser, dokumentasjon og eventuelle tiltak. Enkelte saker har medført bistand til 
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konfliktløsning, advarsel om bortvisning fra UiO, presisering av- og informasjon om gjeldende 

regelverk, og igangsetting av tiltak fra Eiendomsavdelingen. 

 

Klagesakene har som tidligere år hatt svært varierende tematikk. Totalt har 38 av sakene blitt 

videresendt Eiendomsavdelingen for tiltak (en varslingssak og 37 klagesaker). Dette er en økning 

fra året før hvor det tilsvarende var 23 saker gjeldende drift av bygninger eller uteområder. 

Hovedandelen av klagesakene ved Det juridiske fakultet har som tidligere år omhandlet det fysiske 

læringsmiljøet og blitt videresendt til Eiendomsavdelingen.  

Klagesakene (gul linje) har hatt temaer som kan deles opp i følgende kategorier:  

 Fysiske forhold som luftkvalitet, lav temperatur, renhold, støy, dårlige stoler på lesesal, 

låste dører, behov for forbedringer i undervisningsrom, misnøye med studentarealer, feil på 

PC og manglende stikkontakter 

 Forhold som gjelder eksamen, pensum, forbedringsforslag til undervisning og evaluering 

 Kritikk av faglærers undervisning, adferd eller veiledningsstil 

 Kritikk av administrasjon: svartid og manglende informasjon 

 Medstudenters adferd 

Saker innkommet i grønn linje har i all hovedsak omhandlet ros til gode forelesere, veiledere og 

god undervisning. Se for øvrig fakultetenes rapporter i vedlegg 1. 

Metoo og tiltak ved UiO 

Til tross for fjorårets metoo-kampanje og økning i antall varsler fra studentene, er det ikke meldt 

om økning i antall saker gjeldende seksuell trakassering. Siden oppstart av Si fra-systemet i 2013 

har det i snitt innkommet to saker med anklage om seksuell trakassering årlig. Den individuelle 

belastningen ved formelle møter, regler om kontradiksjon,  grundig, og til tider langvarig 

saksbehandling, offentlig innsynskrav og begrenset informasjon om de konsekvenser som blir 

igangsatt overfor motpart kan ha betydning.  

En gjennomgang av Si fra-systemets rutiner,  regelverk og nettinformasjon til studentene er 

igangsatt. For å sikre godt mottak og saksbehandling ved eventuell økning i slike saker, er 

veiledningen av nettverket for saksbehandlerne styrket med juridisk kompetanse fra Avdeling for 

personalstøtte. Videre har ledelsen nedsatt en ressursgruppe for gjennomgang av aktuelle 

retningslinjer og forebyggende tiltak rettet mot seksuell trakassering. Det er også planlagt 

opplæringstiltak for ledere om forebygging og håndering av seksuell trakassering.  

Medieoppmerksomhet og krav om innsyn 
Fokuset på varsling og seksuell trakassering i samfunnsdebatten har medført stor økning i antallet 

mediehenvendelser og innsynsbegjæringer i Si fra-sakene fra studentene ved UiO. God oppfølging 

og skjerming av involverte parter har hatt høy prioritet, da medieomtale kan oppleves ekstra 

belastende for de innvolverte. Enkelte studenter har muntlig meldt i fra til UiO at de har opplevd 

det ubehagelig å gjenkjenne saker i media som de har meldt inn i Si fra-systemet, til tross for at 
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sakene har blitt anonymisert. Det er krevende å kommunisere til studentene at UiO behandler 

sakene konfidensielt, samtidig som arkiv- og offentlighetslov muliggjør anonymisert medieomtale.  

 

 

 

 

 
 

Med hilsen 

 

 

Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør     Julianne Krohn Hansen 

   seksjonssjef 
 

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Vedlegg 1: Fakultetenes rapporter om innmeldte saker i Si fra-systemet 2017. 
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