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SHoT 2018 

• Norges største undersøkelse om 
studenters helse og trivsel i samarbeid 
med Folkehelseinstituttet  

 
• Formål: kartlegging av helse og trivsel 

blant norske studenter 
  
• Sendes til alle norske studenter og 

utenlandsstudenter under 35 år 
 

• Ønsker samarbeid og dialog for å oppnå 
så høy svarprosent som mulig 
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Presenter
Presentation Notes
Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, og trivsel. Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Studielivet er referanseramme for svarene.SHoT 2018  er en oppfølging av SHoT 2014 og 2010 som er mye brukt og referert til. Alle fulltidsstudenter i Norge og norske utenlandsstudenter under 35 år vil  få tilsendt undersøkelsen. Lister fra LånekassenVi har mottatt støtte fra Kunnskapsdepartementet til gjennomføring  av SHoT 2018Det kommer også en egen nettside for tilgjengeliggjøring av resultatene 
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• Utsending nasjonalt 6. februar 2018. SHoT står  
      som avsender på utsendingen 

 
• Nettbasert spørreskjema, tar 25 min. å besvare 
 
• To purringer, 6 ukers svartid 
 
• Data lagres i sikre IT-løsninger og etter  
     strenge krav for datahåndtering 
 
• Resultatene presenteres september 2018 

 
 
 



Tema i  
SHoT-undersøkelsen 

Presenter
Presentation Notes
Tema i undersøkelsen   Fysisk helse Psykisk helseStudiemiljøStudiemestringStudentøkonomiRusmidlerDet utvikles en Rusmidler



Hva er nytt/endret siden 2014? 

Tema: 
•Søvn  
•Suicidalitet og selvskading 
•Mobbing 
 

I tillegg: 
•Endring i spørsmål om rus 
•Utdyping/ytterligere spesifisering på 
somatiske sykdommer  
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Milepæler og mål  

Fase 1 - 2017:  I forkant av gjennomføring av undersøkelsen  
  Mål: Tilrettelegge for god gjennomføring: 
  informasjon og dialog med   
  utdanningsinstitusjoner,  studentsamskipnader, 
  studentpolitikere, pol.myndigheter og andre 
  interessenter 
 
Fase 2 – V18:  Gjennomføring av undersøkelsen 
  Mål: Høy svarprosent 
 
Fase 3 -  H18 Lansering av rapport og funn 
  Mål: Få ut kunnskap. Felles fokus og tiltak 
 
Fase 4 - 2019   Videre oppfølging 
  Mål: Kunnskap og tiltak 
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Hva kan vi 
gjøre for å 
oppnå høy 
svarprosent? 
 • Hos alle samskipnader 

• Felles materiale for å informere  

     om undersøkelsen 

• Hos alle utdanningsinstitusjoner 
• Svare ifm undervisningssituasjon 

• Kan dere hjelpe med å få til det? 
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