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Internasjonal SHoT undersøkelse 
 

Bakgrunn 
I 2014 ble det foretatt en helse- og trivselsundersøkelse blant studenter tilknyttet flere av landets 

studentsamskipnader (SHoT).  Initiativtagere til undersøkelsen var Studentsamskipnaden i 

Oslo(SiO), Studentsamskipnaden i Bergen(SiB) og Studentsamskipnaden i Trondheim(SiT). 

Denne undersøkelsen har gitt samskipnadene og utdanningsinstitusjonene verdifull kunnskap om 

ulike aspekter ved studentlivet ved de ulike studiestedene. Ett av områdene som undersøkelsen har 

gitt oss en indikasjon på er hvor godt studentene trives i de forskjellige studiebyene. 

 

 

Studentene ved HiST, NTNU, DMMH, BI Trondheim rangerer studiebyen Trondheim høyt i 

denne undersøkelsen. 

SHoT undersøkelsen er unik i Europeisk målestokk, det finnes ingen tilsvarende undersøkelser 

blant studenter som er gjennomført ved så mange utdanningsinstitusjoner, som SHoT 

undersøkelsen i Norge. 

 

Forskning på studenthelse 
I februar 2015 har styringsgruppen for SHoT underskrevet en avtale med Folkehelseinstituttet 

(FHI) angående at de skal få tilgang til tallmaterialet i undersøkelsen, slik at de kan analysere og 

gjøre grundigere analyser av tallmaterialet. Det finnes svært lite forskning på dette området i 

Europa og Nord-Amerika og forskning på området vil kunne bidra til at samskipnadene kan 

utvikle velferdstilbudene på en bedre måte. 

 

Internasjonalisering 
Våren 2014 ble blant annet en representant fra SiT intervjuet av en forsker fra universitetet i 

Warszawa angående hvordan samskipnaden/utdanningsinstitusjonene har organisert arbeidet rundt 

ivaretagelse av studenter med tanke på helse og trivsel. I disse intervjuene, ble det fokusert spesielt 

på SHoT undersøkelsene, og hvilke muligheter for utvikling av tilbud som kan ligge i 

undersøkelsen.  

 

Med utgangspunkt i de intervjuene forskeren gjennomførte, så har universitetet i Warszawa 

etablert et prosjekt hvor de blant annet skal se faktorer som kan bidra til å forebygge psykiske 

problemer blant studenter. Til dette prosjektet har de sendt ut en invitasjon til å delta til noen 

representanter fra SVT NTNU, ASP HiST, senter for helsefremmende forskning og SiT.  

 

Gjennom å bidra i dette prosjektet sammen med HiST og NTNU, så har en muligheten til å gjøre 
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SHoT undersøkelsen og de muligheter undersøkelsen kan gi kjent utenfor Norge.  En 

internasjonalisering av undersøkelsen vil gi en mulighet for utdanningsinstitusjonene i Norge å 

sammenligne seg med andre store studiebyer i Europa, med tanke på trivsel og studenthelse. 

Prosjektet til universitetet i Warszawa er finansiert av midler fra EU. Forhåpentligvis er dette 

starten på en stor Europeisk undersøkelse om studenters helse og trivsel, hvor 

utdanningsinstitusjonene i Trondheim har en mulighet til å være i front på forskning innen 

studenthelse i Europa.  

 

  

Saksbehandler: Espen Munkvik  

 

 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 

 

 

Trondheim, 26. februar 2015 

 

 

Knut Solberg 
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