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Forsvaret

Beklager  
nakenbading
Forsvarssjef Harald Sun-
de kaller det totalt uak-
septabelt at en kvinnelig 
soldat under en feltøvel-
se utenfor Bodø ble tvun-
get til å kle av seg og bade 
naken sammen med 30 
mannlige soldater mens 
befalet så på.

Det er via sin talsper-
son Bent-Ivan Myhre at 
forsvarssjefen beklager 
måten den 23 år gamle 
kvinnelige soldaten ble 
behandlet på. (NTB)

voldtekt

Faremo ser til 
Stavanger 
 Den ferske justisminis-
teren Grete Faremo (Ap) 
vil bruke den såkalte Sta-
vanger-modellen for å få 
ned antall overfallsvold-
tekter i Oslo.

I Stavanger gikk tallet 
på anmeldte overfalls-
voldtekter ned fra 23 i 
2009 til totalt fire i 2010 
og 2011. I perioden samar-
beidet politiet mer med 
blant andre utelivsbran-
sjen og drosjenæringen. 
I tillegg ble innvandrer-
miljøer oppsøkt med in-
formasjon om norske re-
gler og lærte seg norske 
verdier. (NTB)

bilulykke

Kvinne omkom  
i utforkjøring
En kvinne i slutten av 
20-årene omkom i en 
utforkjøring på Grymyr 
i Gran kommune i Opp-
land torsdag formid-
dag.

En mann tidlig i 30-åre-
ne ble alvorlig skadd i 
ulykken og er fløyet med 
luftambulanse til Ullevål 
sykehus i Oslo. Begge er 
fra distriktet.

– Det er en personbil 
som har kjørt utfor en 
kommunal vei. Det var 
ingen andre biler invol-
vert i ulykken, og det var 
heller ikke noen vanske-
lige kjøreforhold i områ-
det, sier operasjonsleder 
Kai Lyshaugen i Vestopp-
land politidistrikt. (NTB)

voldtekt

Helikopterlegen 
dømt 
Den såkalte helikopter-
legen fra Hedmark som 
i tingretten ble dømt til 
forvaring for voldtekt og 
voldtektsforsøk, er i an-
kesaken i lagmannsret-
ten funnet skyldig på alle 
punkter. Den 39 år gamle 
tidligere overlegen ved 
Sykehuset Innlandet på 
Elverum ble av Hedmar-
ken tingrett i sommer 
dømt til ti års forvaring 
for voldtekt av fem unge 
jenter, forsøk på voldtekt 
av tre jenter og pengeut-
pressing mot 14 menn. 

Forskning
June Westerveld 
John hultgren 

antall ansatte ved avdeling 
for klinisk psykolog ved 
universitetet i oslo er 25. av 
dem går 17 av med pensjon 
innen ett år.

Og situasjonen ved denne avde-
lingen er ikke så spesiell som den 
kan høres ut. Ved en forskningsav-
deling ved institutt for sykepleie 
ved Høgskolen i Oslo er gjennom-
snittsalderen for doktorgradsstu-
denter er 55 år.

Forhold som dette finnes det 
mange av i norsk akademia, og 
ekspertgruppen som i går lever-
te sin evaluering av norske fors-
kningsinstitutter, mener få insti-
tutter og forskningsavdelinger 
har en klar strategi for hvordan 
de skal håndtere rekrutterings-
problemet.

17 av 25 pensjoneres
Siri Gullestad leder instituttet 
hvor 17 av 25 blir pensjonister 
neste år, men hun kjenner seg 
ikke igjen i beskrivelsen av at de 
ikke har gjort noe for å finne er-
statninger.

– Jeg ser at rapporten trekker 
frem at vi ikke har gode nok stra-
tegier, men for vår del har vi job-
bet svært aktivt med dette de siste 
årene. Vi er klar over at vi har man-
ge som snart går av med pensjon, 
og nettopp derfor har dette vært 
et tema vi har hatt høyt på agen-
daen i det siste, sier Gullestad. 

Hun får støtte av kollega Svein 
Magnussen. Han blir 70 år og går 
av med pensjon til våren. 

unge folk
– Det som er viktig er at norske 
forskningsmiljøer tenker på re-
kruttering i god tid. Ofte trenger 
man en overlapp, slik at man kan 
videreføre arbeidet. Det er også 
et ønske om å tiltrekke interna-
sjonale forskere, og det tar tid å 
finne dyktige, unge folk, som ofte 
også skal være fra andre land. Vi 
må derfor begynne i god tid. For 
min avdelings del kan jeg si at vi 

nå har ivaretatt rekruttering, så 
jeg er ikke bekymret for å gå av 
nå, sier Magnussen, som jobber 
med avdeling for kognitiv og nev-
ropsykologi.

vil bruke rapporten
I den svært omfattende evalue-
ringsrapporten som ble lagt frem 
i går, ble det delt ut karakter til 
hver enkelt forskningsgruppe. 
Det var spennende lesning i nor-
ske forskningsmiljøer. Flere fikk 
seg en skuffelse. 

– Rapporten viser veien frem-
over, og vi ønsker å bruke den ak-
tivt, sier Christian Klöckner. Han 
er forskningsleder ved psykolo-
gisk institutt ved Norges teknisk-
naturvitenskapelig universitet i 
Trondheim.

– Vi er ikke fornøyd med at vi 
ikke får strålende karakterer, men 

det er ikke uventet for vi har vært 
gjennom en periode med mange 
omorganisering. Forskningen har 
ikke fått tilstrekkelig oppmerk-
somhet. Panelets konklusjoner 
er i tråd med vår konklusjon, og 
derfor er det en god og nyttig rap-
port for oss. 

Institutt for klinisk psykologi 
ved Universitetet i Bergen har 
fem forskningsmiljøer som sco-
rer svært ulikt. To får dårlig karak-
ter, ett får karakteren veldig bra, 
de øvrige ligger imellom. Evalu-
eringen foreslår å slå de fem fors-
kningsmiljøene sammen til to.

– Vi er ikke overrasket, og ser 
nytten av å slå sammen krefter 
når vi har såpass like metodiske 
tilnærminger, sier instituttleder 
Per Einar Binder.
john.hultgren@aftenposten.no

june.westerveld@aftenposten.no

Det norske forskningsmiljøet eldes, ifølge en fersk evaluering utgitt av Forsknings-
rådet. Internasjonale forskere som har evaluert de norske forskningsmiljøene, 

Advarer mot forgubbing av 
norsk forskning

Bakgrunn

Forskerkritikk

XX Aftenposten skrev i går at 60 
internasjonale eksperter kom-
mer med krass kritikk av norske 
forskningsmiljøer i den omfat-
tende evalueringen av norsk 
forskning som ble lagt frem i går.
XX Ekspertene har evaluert fag-
miljøer innen medisin, helse og 
biologi.
XX Ekspertene mener norske 
forskningsmiljøer er for små, de 
kritiserer at alle vitenskapelig 
ansatte skal forske, og flere mil-
jøer får kritikk for å drive med 
intetsigende forskning. 

svein Magnussen og reidar ommundsen fyller begge snart 70 år og går av med pensjon til neste år. de 
sier det stemmer at staben flere steder er for gammel, men er trygge på at deres forskningsavdelinger har 
rekruttert nok unge folk som kan ta arbeidet videre.  Foto: SteIn J. BJørge

Avviser at alle skal forske
June Westerveld 

Mange av dem som utdanner sy-
kepleiere, har opplevd kravet om 
forskningsbasert undervisning 
som et krav om at de skal basere 
undervisningen på sin egen fors-
kning. Det er en praksis eksperte-
ne kaller både irrasjonell og uhen-
siktsmessig, og påpeker at mange 
av disse forskningsresultatene er 
uten verdi. Det er 27 institusjoner 

som utdanner sykepleiere i Norge.
Forskningsminister Tora Aas-

land sier det ikke er hensikten.
– Vi skal ha forskningsbasert un-

dervisning, men det behøver ikke 
bety at undervisningen er basert 
på forskning fra den enkelte ut-
danningsinstitusjon. Men under-
viserne må følge med på den fors-
kningen som er i front, og bruke 
den i undervisningen, sier Aas-
land.

– I evalueringen blir det spesi-

elt påpekt at mange svarer at de 
forstår dette annerledes, har dere 
sendt ut feil signaler?

– Dette forteller meg at her er 
det viktig at vi fortsetter en god 
dialog om hva vi mener med fors-
kningsbasert undervisning. Hva 
det i praksis skal innebære, sier 
Aasland.

Hun påpeker at en stor del av 
norsk forskning får gode karak-
terer i evalueringen, hvor de sto-
re forskningsmiljøene i hovedsak 

scorer godt, mens de små i hoved-
sak scorer betydelig dårligere.

– Dette var også tilbakemeldin-
gen vi fikk fra Stjernø-utvalget, og 
som følge av det så har jeg satt i 
gang det vi kaller SAK-prosessen. 
Det står for samarbeid, arbeids-
deling og faglig konsentrasjon. 
Det vi sier til både store og små 
forskningsmiljøer er at de må 
samarbeide. Vi trenger å utdan-
ne sykepleiere over hele landet, 
sier Aasland.


