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Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2020 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret har drøftet rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 2019 og gitt føringer for  
systematisk arbeid med utdanningskvalitet i 2020. 
 

Sammendrag 
Norske universiteter og høyskoler har et ansvar for å drive kvalitetsarbeid i henhold til lover og 
forskrifter. VIDs overordnede mål med det systematiske kvalitetsarbeidet er å sikre og utvikle høy 
internasjonal kvalitet i utdanningene og bidra til et godt læringsmiljø. 
 
Den årlige kvalitetsrapporten, rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet, gir en 
systematisk oversikt over kvalitetsarbeidet ved høgskolen i foregående år og presenter tiltaksplan for 
forbedringer. Kvalitetsrapporten utformes med utgangspunkt i åtte kvalitetsområder for studieprogram 
i VID, definert i dokumentet, VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med 
utdanningskvalitet, godkjent av høgskolestyret 12.12.2017. Disse er: Kunnskapsbase, 
programkvalitet, startkompetanse, undervisningskvalitet, læringsmiljø, resultatkvalitet, samfunn og 
arbeidsliv, styringskvalitet. Det er definert kvalitative og kvantitative indikatorer til hvert 
kvalitetsområde (Kvalitetsindikatorer – utdanningskvalitet i VID, 12.12.2017).  
 
Det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet har i 2020 i stor grad handlet om å bidra til å 
realisere hovedmålene definert i høgskolens Virksomhetsplan for 2020-2021. Dette omfatter blant 
annet: 

• Implementering av nye studieplaner innenfor helse-, omsorg- og sosialfag basert på nasjonale 
føringer, nye nasjonale forskrifter og felles rammeplaner for høgskolens utdanninger  

• Operasjonalisering av system for utdanningskvalitet og styrking av kontinuerlig 
kvalitetsarbeid/-utvikling i utdanning og forskning  

• Styrking av pedagogisk kompetanse, herunder e-læringskompetanse og 
veiledningskompetanse hos vitenskapelig ansatte i alle studieprogram    

 
Som alt annet i 2020, har det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet vært preget av 
pandemien. Å opprettholde og sikre utdanningskvaliteten under helt nye forutsetninger for hele 
sektoren har krevd store ressurser. Tiltak som ble innført på grunn av pandemien har krevd 
tilrettelegging for og gjennomføring av digital undervisning, endringer i arbeidskrav, og omlegging av 
vurderingsformer. Fakultetene rapporterer at omleggingen til digital undervisning har krevd større 
innsats enn arbeidsplanene gir rom for, og har tatt av FoU-tid (og fritid) for alle ansatte med 
undervisningsansvar. Til tross for dette har en klart å opprettholde det meste av aktiviteten når det 
gjelder undervisning, studentopptak, studieadministrasjon, gjennomstrømming, 
studiepoengproduksjon, eksamensomfang og kvalifikasjoner. Samtidig som arbeidet under 
pandemien har krevd mye, påpekes det også at en har lært mye av dette, og enhetene er innstilt på å 
utbedre det som ikke har fungert tilfredsstillende. 
 
Studentevalueringene i 2020 viser en nedgang i tilfredsheten på mange områder, men dette forklares 
i all hovedsak med unntaksåret som følge av pandemi. Resultatene for spørsmål om 
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koronasituasjonen bekrefter at studiehverdagen og læringsutbyttet til studentene har blitt negativt 
påvirket. 67 prosent av studentene opplevde at det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars 
ble dårligere sammenliknet med vanlig undervisning før 12. mars. Når det gjelder psykososiale 
forhold, rapporterer 48 prosent av studentene, at de følte seg mer ensom, 65 prosent av studentene 
opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen, 74 prosent savnet det sosiale 
studiemiljøet og 58 prosent opplevde lavere studiemotivasjon etter 12. mars. 
 
I 2020 ble det igangsatt en intern revisjon av kvalitetssystemet. Evalueringsgruppen skal fullføre sitt 
arbeid i april 2021 og definere forbedringsområder med forslag til tiltak for oppfølging. Det skal også 
foretas en gjennomgang av retningslinjer for bachelor-, master- og e-læringskomiteen og 
retningslinjene for fagutvalg. Resultatene for dette arbeidet legges frem i kvalitetsrapporten for 2021.  
 
Læringsmiljøutvalget har avgitt sin årlige rapport for 2020. Resultatene fra utvalgets rapport er 
inkludert i kvalitetsrapportens kapitler om styringskvalitet og læringsmiljø.  
 
Utdanningsutvalget skal behandle kvalitetsrapporten 2020 i sitt møte 29. april. Styret får en 
orientering om behandlingen i Utdanningsutvalget under presentasjonen av saken i styremøtet 4. mai.   
 
 
Samkjøre prosessene rundt årsrapporten til KD og kvalitetsrapporten i 2021 
Høgskolestyret vedtok på styremøtet 26. oktober 2020 at for å få bedre tid til å følge opp endrings- og 
forbedringstiltakene som foreslås i den årlige kvalitetsrapporten skal rapporten legges frem i mars og 
ikke juni (fra og med 2022). Dette muliggjør en samkjøring av rapporteringsprosessene til 
årsrapporten (som leveres til KD 15. mars hvert år) og kvalitetsrapporten. Administrasjonen er i gang 
med å evaluere disse prosessene slik de har fungert i år, og vil komme tilbake til rektors ledermøte 
med en egen sak om dette før sommeren.  
 
 

Vedlegg:  
Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2020, VID vitenskapelige høgskole 
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Oppsummering 

Det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet har i 2020 i stor grad handlet om å bidra til å realisere 
hovedmålene definert i høgskolens Virksomhetsplan for 2020-20211, knyttet til implementering av nye 
studieplaner, operasjonalisering av system for utdanningskvalitet og styrking av pedagogisk kompetanse. 
Dette arbeidet har foregått samtidig som covid-19-pandemien har krevd store ressurser for å opprettholde 
og sikre utdanningskvaliteten under helt nye forutsetninger for hele sektoren. Arbeidet har vært preget av 
raske endringer av både planer og aktiviteter, og en krevende planleggingshorisont. Tiltak som ble innført 
på grunn av pandemien har krevd tilrettelegging for og gjennomføring av digital undervisning, endringer i 
arbeidskrav, og omlegging av vurderingsformer. Digital undervisning har krevd større innsats enn 
arbeidsplanene gir rom for, og har tatt av FoU-tid (og fritid) for alle ansatte med undervisningsansvar. Det 
har likevel vært et mål å opprettholde så normal aktivitet som mulig når det gjelder undervisning, 
studentopptak, studieadministrasjon, gjennomstrømming, studiepoengproduksjon, eksamensomfang og 
kvalifikasjoner. Det ble utarbeidet en midlertidig forskrift som ble vedtatt av høgskolestyret. Forskriften har 
vært viktig for å sikre god studentgjennomstrømning, og ble forlenget til 1. august 2021.2 Samtidig som 
arbeidet under pandemien har krevd mye, påpekes det også at en har lært mye av dette, identifisert helt 
nye utfordringer, og enhetene er innstilt på å forbedre det som ikke har fungert tilfredsstillende. 
Fakultetenes erfaringer med den digitale undervisningen blir viktige i det pågående arbeidet med 
digitalisering i VID. 

Et hovedmål i 2020 har vært å implementere nye studieplaner innenfor helse-, omsorg- og sosialfag basert 
på nasjonale føringer, nye nasjonale forskrifter og felles rammeplaner for høgskolens utdanninger 
(Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (2017), og Forskrift om nasjonal 
retningslinje for sykepleierutdanning (2019)). Fra høsten 2020 har bachelor i sykepleie ved studiestedene 
Bergen og Oslo felles studieplan. Videre er bachelorutdanningene i sosialt arbeid, vernepleie (heltid og 
deltid) og ergoterapi inne i første studieår med implementering av nye studieplaner som ble godkjent i 
utdanningsutvalget vinteren 2019/2020. Med igangsetting av master i klinisk sykepleie og master i 
helsefremmende relasjonsarbeid i 2020 ble en flerårig prosess knyttet til gjennomgang og samordning av 
videre- og masterutdanninger sluttført. Master i klinisk sykepleie innebærer et forsterket samarbeid mellom 
studiestedene Oslo og Bergen. Pedagogisk ressursbruk skal samordnes, og felles fagkompetanse skal 
utnyttes ved gjennomføring av fellesemner og i veiledning av masterstudenter. 

I 2020 ble det igangsatt en internrevisjon av kvalitetssystemet. Revisjon av kvalitetssystemet foretas hvert 
tredje år og skal sikre at høgskolens system for kvalitetsarbeid er i samsvar med kravene i gjeldende lov 
og forskrifter og at høgskolens systematiske arbeid med kvalitet er i samsvar med beskrivelsen av 
kvalitetssystemet. Revisjonen skal ha særlig fokus på områder ved kvalitetsarbeidet som ikke fungerer 
etter hensikten og eventuelle gjentakende mønster og fellestrekk i avviksmeldinger. Evalueringsgruppen 
skal fullføre sitt arbeid i april 2021 og definere forbedringsområder med forslag til tiltak for oppfølging. 
Resultatene for dette arbeidet legges frem i neste års kvalitetsrapport. Det er også foretatt en ny 
gjennomgang av evalueringsplaner for periodiske evalueringer av studieprogram og evalueringshjul for 
emneevalueringer. Alle fakultetene har i 2020 sendt inn reviderte evalueringsplaner som viser tidspunkt for 
gjennomføring av periodiske evalueringer for studieprogram, samt tidspunkt for evaluering av alle emner i 
inneværende seksårsperiode – 2019-2025. Oversikten for dette er publisert i VIDs kvalitetshåndbok, og 
tilgjengelig for alle studenter og ansatte.  

Studiebarometeret 2020 viser at studentene ved VID alt i alt er fornøyde med kvaliteten på 
studieprogrammene ved høgskolen, men det er en nedgang i overordnet tilfredshet fra 4,2 til 4.0 på en 

                                                   
1 Virksomhetsplan 2020 og 2021. Vedtatt av høgskolestyret 02.12.2019. Revidert og justert 08.12.2020. 
2 Den midlertidige forskriften er et tillegg til høgskolens forskrift om opptak, studier, eksamen og grader og skal sikre at studenter kan 
fullføre emner og utdanning uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold knyttet til covid-19. 
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skala fra 1 til 5. Denne indeksen har tidligere vært svært stabil for VID, så det er nærliggende å forklare 
nedgangen med unntaksåret som følge av pandemi. Resultatene for spørsmål om koronasituasjonen 
bekrefter at studiehverdagen og læringsutbyttet til studentene har blitt negativt påvirket. Nesten syv av ti 
studenter svarer at de opplevde at det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars ble dårligere og at 
de ville ha lært mer hvis de kunne vært fysisk til stede på lærestedet. Resultatene blir grundig behandlet i 
relevante enheter og utvalg. Forbedringstiltak gjennomføres i hovedsak på studieprogramnivå. Noe følges 
også opp sentralt for hele høgskolen. 

Arbeidet med å sikre et velfungerende studentdemokrati ved VID har fortsatt i 2020 både fra studentenes 
og høgskolens side. For å sikre en mer hensiktsmessig struktur og organisering, har Studentparlamentet, i 
samarbeid med studentrådene og høgskolens ledelse, utarbeidet også i 2020 reviderte vedtekter for 
studentdemokratiet ved VID. Det er også utarbeidet revidert samarbeidsavtale mellom høgskolen og 
studentdemokratiet. Regelmessige møter mellom høgskolens ledelse og ledere i Studentparlamentet og 
studentrådene, administrativ støtte tilsvarende 20 prosent stilling som organisasjonskonsulent for 
studentdemokratiet, samt opplæring av studenter som går inn i verv og økonomisk støtte er forhold som 
reguleres i samarbeidsavtalen. I forbindelse med høgskolens pandemirespons, har samarbeidet med 
studentdemokratiet i 2020 vært viktig3.  

Fakultetene (herunder alle studieprogram), sentrene, avdelingene og sentrale utvalg har levert sine 
rapporter for 2020, og rapporterer i all hovedsak om god drift og fremdrift. Høgskolens råd og utvalg er 
viktige aktører for å sikre at høgskolen har god kontroll på utdanningskvaliteten. Arbeidet i disse organene 
vurderes til å fungere tilfredsstillende. Utdanningsutvalget har en nøkkelrolle i å sikre at høgskolens 
studieplaner er i samsvar med lover, forskrifter og regelverk.  

Oppsummering av hovedtiltak: 

1. Øke de vitenskapelige ansattes kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 
2. Styrke opplæring i å bruke digitale verktøy som er relevante for fagområdet for studenter 
3. Gjennomføre lokale tiltak for å forbedre det sosiale miljøet (post-korona) på studieprogrammene 

som skårer svakt i Studiebarometeret 
4. Sikre en god organisering av studieprogrammene og helhetlig studieprogramledelse, spesielt på 

studieprogram på tvers av campus 
5. Fullføre evaluering av VIDs kvalitetssikringssystem og fortsette med å iverksette tiltakene som 

foreslås i rapporten 
6. Evaluere hvordan gjennomføring av periodisk evaluering av studieprogram har fungert 
7. Revidere retningslinjene for bachelor-, master- og e-læringskomiteen og retningslinjene for 

fagutvalg 
8. Revidere retningslinjene for VIDs utdanningspris 
9. Forbedre malene for kvalitetsrapport og vurdere om rapporteringen kan gjennomføres tidligere på 

året 

Disse tiltakene omfatter ulike nivå i virksomheten. Gjennomføring av tiltak vil foregå sentralt og på 
enhetsnivå i tett samarbeid. Tiltakene 1-4 har et mer lokalt fokus, mens 5-9 vil gjennomføres sentralt i 
høgskolen. 

                                                   
3 Årsrapport 2020. VID vitenskapelige høgskole 
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VID vitenskapelige høgskole i 2020 – nøkkeltall4 

Studiesteder i 5 byer: Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø 
Antall vitenskapelige årsverk: 304 
Antall administrative/tekniske årsverk: 140 
Andel årsverk med førstekompetanse: 30,1 prosent 
Antall registrerte studenter: 4967 
Antall ph.d-studenter (vår/høst): 94/90 
Antall studietilbud totalt: 54 
Antall Bachelorprogram: 10 
Antall Masterprogram: 16 
Antall videreutdanningstilbud: 23 
Antall årsstudium: 4 
Antall 6-årige profesjonsutdanninger: 1 

Innledning 

Kvalitetsrapporten skal sikre at analyser og vurderinger av innhentet kunnskap utføres systematisk og at 
kunnskapen brukes til å forbedre kvaliteten i utdanningen. Kvalitetsrapporten skal bidra til planlegging, 
ressursstyring, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og blir innlemmet i budsjettbehandlingen 
for påfølgende år5. 

Kvalitetsrapportering er koblet til virksomhetsstyring og rapporten skrives for hvert kalenderår.  

Systembeskrivelsen for VIDs systematiske arbeid med utdanningskvalitet fastsetter at rapporten skal 
skrives med utgangspunkt i åtte kvalitetsområder. Disse baserer seg på NOKUTs veiledende 
kvalitetsområder for kvalitetsarbeid og er som følger: Kunnskapsbase, programkvalitet, startkompetanse, 
undervisningskvalitet, læringsmiljø, resultatkvalitet, samfunn og arbeidsliv, samt styringskvalitet. 
Undervisningskvalitet omfatter også kvalitetssikring av praksisstudier. Internasjonalisering, relevans og 
FoU-dimensjonen er integrert i hvert kvalitetsområde.6 

Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2020 baserer seg på rapporter fra fakultetene, 
sentrene, Avdeling for fagstøtte og Avdeling for administrativ støtte. Videre har VIDs råd og utvalg 
utarbeidet egen rapport. Alle enhetene har fulgt fastsatt mal, men har knyttet innholdet til egen virksomhet 
og rapportert på de kvalitetsområdene de er ansvarlige for. I malene angis indikatorer for kvalitet til hjelp i 
rapporteringsarbeidet7. Enhetenes rapportering er basert på gjennomførte studentevalueringer i 2020 
(Evaluering av fullført studieprogram og Studiebarometeret), emneevalueringer, utvalgte DBH-tall og 
egenvurdering.  

I den følgende rapporten gis det en kortfattet vurdering av status relatert til hvert kvalitetsområde. 

                                                   
4 Årsrapport 2020 VID vitenskapelige høgskole 
5 Retningslinjer for utarbeidelse av årlig kvalitetsrapport for VID vitenskapelige høgskole 
6 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet. Godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017 
7 Fullstendige rapporter fra alle enhetene, samt malene for rapportering, er arkivert i høgskolens arkivsystem, sak 
20/02335. Studieprogramrapportene følger som vedlegg til fakultetsrapportene. 
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Kunnskapsbase 

Forskning, undervisning og formidling er kjerneoppgavene ved høgskolen. Med kunnskapsbase menes 
«selve kunnskapsgrunnlaget til faget som kontinuerlig vil være i endring som følge av utviklingen som skjer 
i faget».8 For å sikre en god kunnskapsbase må fagmiljøet arbeide kontinuerlig med kunnskapsgrunnlaget 
og studentene må inkluderes aktivt i fagmiljøet og i forskning. Det må synliggjøres hvordan kontakt med 
andre nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljøer ivaretas. Det skal videre drives forskning eller 
utviklingsarbeid på undervisning og læring for å sikre god utdanningsfaglig kompetanse.9  

VIDs fakulteter og sentre rapporterer om omfattende arbeid med å sikre, styrke og utvikle kunnskapsbasen 
for sine programområder. Det samarbeides om forskning og utvikling med forskningsinstitusjoner, 
offentlige og ideelle virksomheter og brukerorganisasjoner. Forskningsgruppene ved fakultetene legger til 
rette for og stimulerer til at en økende andel vitenskapelig ansatte involveres i nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid, utvikler forskningssøknader og bidrar med forskningsformidling i form av vitenskapelige 
publikasjoner og populærvitenskapelig formidling. Som følge av pandemien har ansattes tid vært prioritert 
til undervisningsarbeid, noe som delvis har gått på bekostning av andre arbeidsområder, som for eksempel 
ansattes førsteløp. I 2021 er det ønskelig å reetablere rutiner vedrørende mentorordning og god flyt for 
dem som jobber med sitt førsteløp. 

Fakultet for sosialfag rapporterer at publiseringspoeng pr. vitenskapelige årsverk stiger jevnt og det ser ut 
til at trenden med vekst fortsetter. Gjennomsnittet på antall publiseringer per faglig årsverk lå på 1,1 i 2020, 
noe som er over VIDs måltall på 0,9. Andelen fast ansatte har økt jevnt de fire siste årene og dette er 
positivt for stabilitet og sikre riktig kompetanse. Fakultetet hadde i 2020 fem ansatte som avsluttet 
stipendiatperioder og ser frem til disputaser i 2021. Kontakt med nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljøer ivaretas gjennom forskningsgruppene, fakultetets engasjement i 3IN-alliansen og på mer 
individuell basis. To av fakultetets internasjonale ansatte i professor II-stillinger gikk av med pensjon i 
2020. Begge har ønsket emeriti-avtaler og fått det. Fakultetet må i 2021 vurdere tilsetting av andre 
internasjonale ressurser som bidrag til å holde kontakt med det internasjonale fagmiljøet.  

Implementering av nye studieprogram er en god anledning til å forske på undervisning og læring, og 
Fakultet for sosialfag er i gang med et forskningsprosjekt med fokus på studenters opplevelse av utbytte av 
å ha veiledet praksis på Samtalesenteret og et longitudinelt forskningsprosjekt med fokus på studenters 
utbytte av å gjennomføre studieprogrammet i familieterapi og systemisk praksis. Denne typen prosjekter 
skal også vurderes igangsatt i det nye studieprogrammet i sosialt arbeid. Fakultetet må fortsette å utnytte 
muligheten til å gi ansatte utdanningsfaglig kompetanse og bruker alle de plasser som er tilgjengelige for 
programområdene. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag vurderer sine programområders faglige kompetanse som høy – 
73 prosent av de ansatte har førstekompetanse, 28 prosent har professorkompetanse, og av disse er 26 
prosent kvinner. Så godt som alle vitenskapelige ansatte er aktive i en av VIDs forskergrupper. Fem av 
VIDs femten forskergrupper ledes av ansatte ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Det har vært 
et mål å øke deltagelse fra bachelorstudenter og masterstudenter i oppdragsforskning og forskergrupper. 
Fire forskergrupper med primærdeltagelse fra fakultetet har arbeidet med å integrere studenter i sine 
aktiviteter. I tillegg har fire bachelorstudenter skrevet oppgaver i forbindelse med et migrasjonsprosjekt ved 
Senter for interkulturell kommunikasjon.  

                                                   
8 NOKUT, Kvalitetsområder for studieprogram, veiledende dokument, 12.12.2016 
9 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, Godkjent av høgskolestyret 11.12.2015. 
Revidert 12.12.2017 
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De ansatte ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag produserte i 2020 2,6 publiseringspoeng i snitt. 
Nærmere 20 prosent av den faglige staben er internasjonale medarbeidere (med bakgrunn fra Afrika, 
Latin-Amerika, Asia og Europa), noe som er med på å styrke de globale nettverkene ved fakultetet. 
Samtidig har fakultetet relativt få internasjonale sampublikasjoner, og det er et uforløst potensial knyttet til 
internasjonale forskningsprosjekt. Fakultetet har tidligere hatt begrenset suksess med NFR-søknader og 
store internasjonale forskningsprosjekt. I 2020 fikk ingen av fakultetets fire NFR-søknader tildelt midler, 
men programområde diakoni fikk tilslag på en EEA grants søknad sammen med Universitatea Lucian 
Blaga, Romania med en totalramme på 11 millioner kroner. I tillegg fikk fakultetet tilslag på et DIKU-
prosjekt om fleksibel diakoniutdanning og tre kompetanseprosjekter i regi av Kirkerådet. Prosentandelen 
professorer har ligget stabilt rundt 27 prosent de siste årene og Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
har flere kandidater i professorløp. Dette er nødvendig fordi flere professorer vil gå av med pensjon de 
neste årene. 40 prosent av de vitenskapelig ansatte har formell høgskolepedagogisk utdanning, og alle 
nyansatte som ikke har slik utdanning må gjennomføre den innen to år. 

Ved Fakultet for helsefag har andelen førstekompetente hatt en positiv økning siden 2016. Mens det var 
en nedgang fra 2018 til 2019, var det igjen en liten økning igjen fra 2019 til 2020, og er nå på 42,6 prosent. 
Veksten i andelen med professor-/dosentkompetanse har fortsatt å øke; 6,8 prosent i 2017, 6,9 prosent i 
2018, 7,2 prosent i 2019 og var i 2020 på 9,9 prosent. Alle bachelorutdanningene har fast ansatte som er i 
kvalifiseringsløp, enten i ph.d- eller førstelektorprogram. Det satses videre på veiledning av ansatte frem 
mot søknad om opprykk til professor/dosent. I 2020 ble det etablert et karriereutviklingsprogram for 
professorer. Seks forskningsgrupper ved VID har sin tilhørighet i Fakultet for helsefag, og noen av disse 
har medlemmer ved flere studiesteder og fakulteter. Forskningsgruppene legger til rette for og stimulerer til 
at en økende andel vitenskapelig ansatte involveres i nasjonalt og internasjonalt samarbeid, utvikler 
forskningssøknader og bidrar med forskningsformidling både i form av vitenskapelige publikasjoner og 
populærvitenskapelig formidling. I 2020 produserte fakultetet 81,35 publiseringspoeng. Dette utgjør 0,53 
poeng per faglige årsverk, og er under VID’s måltall som ligger på 0,9 poeng. Til sammenligning lå 
gjennomsnittet for VID på 0,88 i 2020, mens landsgjennomsnittet var 1,2.  

Det totale årsverket for vitenskapelige stillinger i Fakultet for helsefag i 2020 var 160,2, noe som er en 
økning fra 2019 hvor den var 147,2. Selv om midlertidigheten har gått noe ned fra 2019, er så mange som 
50,35 av de vitenskapelig ansatte i midlertidige stillinger. Flesteparten av disse er høgskolelektorer, noe 
som er bekymringsverdig med tanke på stabilitet og forutsigbarhet i staben. Grunnen til en slik 
midlertidighet er kravet om førstekompetanse. Midlertidigheten er uheldig med tanke på drift og 
gjennomføring av studieprogrammene. Også med tanke på arbeidsmiljø/HMS og langsiktig pedagogisk og 
faglig kompetansebygging i programområdene, er det uheldig med mye turnover i personalet. Det har 
derfor nå blitt åpnet opp for å gi fast stilling til noen av høgskolelektorene, og da først og fremst de som 
anses å trenge noe lenger enn tre år på å oppnå førstekompetanse.  

Det har i 2020 vært utført mye viktig arbeid med tanke på utdanningsfaglig kompetanse i Fakultet for 
helsefag. Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) har i 2020 prioritert tilbud om 
basiskurs i universitets- og høgskolepedagogikk, og flere ansatte ved fakultetet har gjennomført 
utdanningen. Som VID for øvrig, vil også Fakultet for helsefag ha stort fokus på pedagogisk utvikling i 
årene som kommer. Det ble i 2019 innført en funksjon som pedagogisk koordinator ved hvert studiested. 
Ansatte tilbys utdanning i UH-pedagogikk, og det skal gis opplæring i meritteringsordningen for 
undervisere.  

I Meld.St.16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» stilles det krav om at alle universiteter og høyskoler 
etablerer meritteringssystemer for høyere utdanning senest våren 2019. VID vitenskapelige høgskole har i 
løpet av 2020 lansert sitt utdanningsfaglige meritteringssystem for førstelektorer, dosenter, 
førsteamanuenser og professorer. Første utlysning ble publisert i 2020 med søknadsfrist 1. november, og 
det kom inn tre søknader om status som merittert underviser. Søknadene har blitt vurdert av en særskilt 
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oppnevnt komité som også har ivaretatt kravet om fagfellevurdering. Komitémedlemmene ble samlet til et 
sakkyndigkurs for vurdering av meritteringssøknader i forkant av sitt vurderingsarbeid og har avgitt sin 
innstilling til Utdanningsutvalget, som behandler og innstiller søkerne i løpet av våren 2021. Rektor fatter 
endelig vedtak. VIDs utdanningsfaglige meritteringssystem er et viktig bidrag til styrket status for 
pedagogisk kompetanse og god undervisning. 

I 2020 ble også VIDs utdanningspris delt ut. Formålet med prisen er å anerkjenne fremragende arbeid for 
utdanningskvalitet i VID. Prisen skal stimulere til systematisk faglig og pedagogisk arbeid og tilrettelegging 
for læring og oppfattes som en påskjønnelse for arbeid som er nyskapende og videreutvikler kvaliteten på 
undervisning og pedagogisk arbeid i VID. Høgskolelektor Conrad Ravnanger fra Fakultet for helsefag, 
studiested Bergen fikk VID sin utdanningspris for arbeidet med digitalisering og studentaktive 
læringsformer han har utviklet og utført sammen med Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis 
(SLIPP).  

Utlysnings- og nominasjonsprosessen for VIDs utdanningspris i 2020 viste at det er behov for en revisjon 
av retningslinjene for prisen. Prisen er fremdeles ikke godt nok kjent blant studenter og ansatte og det må 
settes inn tiltak for å øke antall nominasjoner i fremtidige utlysninger. 

Programkvalitet 

For å sikre godt programdesign, kvalitet på emnebeskrivelser og studieplaner og sammenheng mellom 
læringsutbyttebeskrivelser, arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer, har VID maler for høgskolens 
emnebeskrivelser og studieplaner. I tillegg har høgskolen utarbeidet veiledere til malene og retningslinjer 
for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud. Både retningslinjene og malene er utformet for å 
ivareta forskriftskrav fra Kunnskapsdepartementet (inkludert det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for 
livslang læring), forskriftskrav fra NOKUT og europeiske standarder for curriculum. Til tross for maler, 
veiledere til malene og til enhver tid oppdaterte Retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av 
studietilbud, opplever en del av brukerne utforming av studieplaner og emnebeskrivelser som en 
overveldende og vanskelig oppgave. For å øke brukervennlighet og kvalitet på emnebeskrivelser og 
studieplaner i VID, har det i flere år vært etterspurt en standardisert og digital løsning for struktur og 
innhold i arbeidet med disse. Studieseksjonen igangsatte prosjekt om implementering av systemet EpN 
(emneplan på nett) høsten 2019, med plan om ferdigstillelse i løpet av 2020. Som følge av at 
prosjektlederen midlertidig gikk over i en ny stilling i VID og pandemiutbruddet i mars 2020, ble prosjektet 
satt på vent vårsemesteret 2020. Prosjektet ble gjenopptatt høstsemesteret 2020, og det forventes 
ferdigstilt i løpet av 2021. Implementering av EpN vil bidra til automatisering av dataoverføring til VIDs 
nettsider, samt at det vil gi økt kvalitet i saksbehandlingen knyttet til godkjenning av studieplaner og 
emnebeskrivelser. 

Fakultet for helsefag 
Det er utarbeidet årshjul for emneevalueringer og periodisk evaluering av studieprogram. Utgående emner 
har ikke vært evaluert. Bachelor i sykepleie har nå en felles studieplan fra høsten 2020. Studieplanen er 
basert på Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (2017), og Forskrift om 
nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (2019). Det har vært et omfattende prosjektarbeid i 
utarbeidelsen av studieplanen og de tilhørende emnebeskrivelsene, der pedagoger med ulik kompetanse, 
samarbeidspartnere fra det kliniske feltet – både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og 
studenter har vært delaktige hele veien. De har også vært med å diskutere læringsutbyttebeskrivelser og 
arbeidskrav som skal føre til at studentene når læringsutbyttene. En viktig del av både utviklingen av 
studieplan- og emnebeskrivelser og selve implementeringen har vært å samkjøre de ulike fagmiljøene fra 
de tidligere høgskolene som nå er fusjonert. Det er nedsatt et programråd som skal ivareta 
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implementeringen av studieplanen på de to studiestedene. Siden det er første gang den nye studieplanen 
på tvers av VID gjennomføres, vil samtlige emner evalueres – i tråd med kvalitetssystemet – på ulike vis 
både blant studenter og ansatte, samt med innspill fra representanter i klinikken.  

Studieplanen for master i klinisk sykepleie ble godkjent i juni 2020. I tilknytning til etablering av 
masterstudiet, ble det gjort et betydelig arbeid med oppdateringer av studieplanene ved de kliniske 
videreutdanningene. Disse ble godkjent våren 2020 og inngår nå som del 1 i Master i klinisk 
sykepleie.  Lærerne ved alle videreutdanningene gjennomfører evalueringssamtaler med studentene og tar 
utgangspunkt i både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger ved forbedring av 
studietilbudene. Henvendelser og innspill fra studentene blir fulgt opp av lærer og/eller studieleder. 
Arbeidsgruppen for etablering og oppstart av master i klinisk sykepleie har vært ledet fra Fakultet for 
helsefag, studiested Bergen, med en felles samling for hele fagmiljøet i Bergen i september 2020. 
Oppstarten har vært arbeidskrevende og har foregått på tvers av Oslo og Bergen, med delt programansvar 
for masterpåbygget (del 2). Dette ble gjort for å kunne involvere flere fagmiljøer og ulike erfaringer i det nye 
masterprogrammet. Alle planleggingsmøter og all undervisning har vært digital.  

På studiested Sandnes er både bachelorutdanningene i vernepleie (heltid og deltid) og ergoterapi inne i 
første studieår med implementering av nye studieplaner som ble godkjent i utdanningsutvalget vinteren 
2019/2020. Mange undervisningsansatte har derfor hatt ekstra arbeidsoppgaver med implementering av 
nye emner for dette studieåret, samt planlegging av nye emner for neste studieår. I master i 
medborgerskap og samhandling ble ett nytt emne igangsatt våren 2020; Samfunns-planlegging og 
universell utforming. Emnet ble ved førstegangsgjennomføring veldig godt evaluert.   

Fakultet for helsefag studiested Sandnes rapporterer også at internasjonal aktivitet har vært annerledes 
enn planlagt for dette året, der kun ergoterapi har registrert aktivitet. Noe aktivitet ble gjennomført 
før nedstengingen i mars. Det var planlagt innreisende ansattmobilitet fra Betlehem University på både 
ergoterapi og vernepleie som en del av et globalt mobilitetsprosjekt i Erasmus+. Videre skulle det også 
gjennomføres innreisende besøk til bachelor i vernepleie. Dette gjaldt ny Erasmus+ partner, 
Technical University of Liberec i Tsjekkia. Begge disse besøkene, samt planlagt utenlands praksis, måtte 
kanselleres på grunn av covid-19.   

Det må også arbeides med å øke internasjonalitet mobilitet i videre- og masterstudier. Samarbeidet i 3IN 
alliansen vil gi muligheter for dette gjennom blant annet å utvikle felles emner på masternivå innen 
helsefag. Masterprogrammet i medborgerskap hadde to gode innlegg på 3IN alliansens webinar om 
inkludering i høyere utdanning i året som gikk.   

Fakultet for sosialfag 
Det er utarbeidet årshjul for emneevalueringer og periodisk evaluering av studieprogram, årshjulet følges 
opp. Periodisk evaluering for master i sosialt arbeid er fullført i 2020 og høsten 2020 er det startet arbeid 
med periodisk evaluering for videreutdanning i konfliktarbeid og mekling.   

Samtlige studieprogram skårer relativt høyt på overordnet tilfredshet med sitt studieprogram (3,8 – 4,8). 
Når det gjelder opplevd mulighet til å påvirke studieprogrammet skårer dette punktet i Studiebarometeret 
noe lavere enn forventet. Fakultetet må utrede hvordan studentene forstår dette spørsmålet for å finne 
gode måter å informere om utgangspunkt for medvirkning på, og styrke reell og opplevd 
påvirkningsmulighet. Studentene har, i tillegg til gjennom evalueringer, mulighet til å påvirke programmet 
via sine tillitsvalgte i fagutvalg og i klassens time med studieårsansvarlig/klasselærer.  

Alle fakultetets studieprogrammer er revidert i henhold til ny mal. På bachelorstudiet i sosialt arbeid er 
implementering av ny studieplan startet høsten 2020. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av 
undervisningsplaner for kommende år. Utviklings- og implementeringsprosessen er krevende fordi det er to 
løp, heltid og deltid, som trenger noe ulike opplegg for å sikre helhet og progresjon. Muligheter for inn- og 
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utveksling er ikke endelig landet i studieprogrammet, og er prioritert oppgave for studieledelsen på 
bachelor i 2021. Ordninger for innpass fra tidligere studieplaner er i hovedsak basert på individuelle 
vurderinger i hver enkelt sak. Master og videreutdanning i familieterapi og praksis har implementert tre av 
fire år av sin nye studieplan. Studenter og Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) har gitt gode 
tilbakemeldinger på studieplanen. Emner og studieår evalueres etter gjennomføring og justeringer gjøres. 
Master i sosialt arbeid har vært gjennom periodisk evaluering i 2020. Studieplanen ble vurdert til å ha en 
tydelig profil og læringsutbyttene skildrer på en god måte hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse studentene kan forvente å tilegne seg gjennom utdanningen.  

Studentmobilitet og ansattmobilitet, både inn- og utreisende, har vært svært lav i 2020 – mye grunnet 
covid-19. Dette må styrkes, og er samtidig et område der målet om utveksling kommer i konflikt med 
hverandre, for eksempel bærekraft med reising m.m. Det arbeides med utvikling og utprøving av 
forskjellige former for mobilitet sammen med samarbeidspartnere i 3IN. Internasjonalisering hjemme er et 
tema som bør få mer oppmerksomhet i fakultetets programmer.  

Resultatene på Studiebarometerets variabler knyttet til studieprogrammets evne til å inspirere ligger høyt, 
med et snitt over 4. Samtidig er det registrert en nedgang fra året før. Det samme gjelder for vurdering av 
eget læringsutbytte. Det er sannsynlig at covid-19 er en vesentlig del av forklaringen på denne nedgangen, 
men det er viktig å holde oppmerksomhet på dette området.  

Det er gjort mye arbeid med internasjonalisering hjemme og i samarbeid med internasjonale 
samarbeidspartnere relatert til fakultetets aktivitet i 3IN-alliansen. Likevel er internasjonalisering i 
studieprogrammene et område fakultetet må rette oppmerksomhet mot i 2021. Tydeliggjøring og 
tilgjengeliggjøring av utvekslingsvinduer må særlig prioriteres. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
Alle emner ved fakultetet har muntlig midtveisevaluering og en syklus for emneevaluering hvert tredje år jfr. 
VIDs retningslinjer. Master i interkulturelt arbeid var i 2020 det første studieprogrammet som gjennomgikk 
en ekstern periodisk programevaluering. 

I løpet av 2020 har organiseringen av fagutvalg på fakultetet blitt diskutert for å sikre at tilbakemeldingene 
fra studentene blir fanget opp på best mulig måte. Teologi i Stavanger har hatt et fagutvalg for bachelor og 
master samlet, noe som har fungert godt siden flertallet av teologistudenter er på et seksårig integrert 
profesjonsløp. Teologistudentene i Tromsø har kun samlingsbasert undervisning de to årene de tar 
praktisk-teologisk utdanning og har hatt egne samlinger hvor de diskuterer studiekvalitet og læringsmiljø. 
Fra 2021 vil dette studieprogrammet ha et eget fagutvalg og inngå i fakultetets ordinære kvalitetsrutiner. 
Kultur og religion (KURV) har til nå hatt ett fagutvalg med bachelor i samfunnsfag, master i interkulturelt 
arbeid (MIKA) og Master in Community Development and Social Innovation (MACOMM) samlet. Erfaringer 
viser at det har vært i overkant stor spredning i studentmassen og at studenter på nettbasert program 
(MIKA) i liten grad har deltatt i fagutvalget. Som en konsekvens av programevalueringen revideres 
fagutvalgsstrukturen på dette programområdet og det lages en ny struktur med et fagutvalg på 
bachelornivå og to på masternivå. MACOMM får nå et felles fagutvalg hvor studenter fra Stavanger og 
Oslo møtes på tvers av campus. 

De norske profesjons- og masterprogrammene ved fakultetet (teologi, diakoni, MIKA og verdibasert 
ledelse) er alle praksisnære masterprogrammer som har tett kontakt med arbeidsliv og praksisfeltet. Det 
engelske masterprogrammet i Community Development and Social Innovation og bachelor i samfunnsfag 
(BSAMF) har begge utfordringer knyttet til å koble studentene til arbeidslivet, og fagmiljøene har blitt 
utfordret til å tenke nytt rundt praksisrelevans selv om studiene ikke har veiledet praksis. 
Studiebarometeret er tydelig på at praksisnærhet er en utfordring ved fakultetet, på tross av praksistunge 
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og praksisnære utdanninger. Programområdene er bedt om å undersøke disse tilbakemeldingene 
nærmere for å finne ut hva studentene spesifikt etterspør ved programmene. 

Alle studieprogram har et mobilitetsvindu for internasjonal utveksling, men det er krevende å få studenter til 
å reise ut på deltidsmasterprogram hvor studentene er etablerte og i jobb. Her må internasjonalisering 
sikres på andre måter, gjennom valg av tema i emner, engelsk pensum og internasjonale gjesteforelesere. 
2020 var et spesielt år uten utreisende studenter, og studietur for bachelorstudenter i samfunnsfag til 
Madagaskar og praksisutveksling for teologistudenter til Japan måtte avlyses. Noen innreisende studenter 
på teologi og Master in Community Development and Social Innovation ble i Norge gjennom hele perioden, 
mens samarbeidsutdanningen med Lutheran Graduate School of Theology på Madagaskar ble 
gjennomført digitalt i 2020. Dette ga studieprogrammet verdifull erfaring med digitale studier i det globale 
sør og vil helt sikkert bidra til endring i hvordan programmet vil gjennomføres på sikt. 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis 
Både Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis vurderer 
programkvaliteten som tilfredsstillende. SDP har i 2020 gjennomført en omfattende intern evaluering av 
programmet og begge senterne vil i 2021 ha eksterne evalueringer av sine ph.d.-programmer. Antall 
disputaser er økende og i 2020 ble det gjennomført til sammen ti disputaser ved de to programmene. Dette 
er en bra oppgang fra fire disputaser i 2019. Antallet estimeres å fortsatt ville øke i 2021 og 2022. Det har 
blitt iverksatt mange tiltak og utviklet nye rutiner for å sikre god gjennomstrømning. Blant annet skal alle 
stipendiatene nå revidere sine prosjektskisser, inkludert datahåndteringsplaner og risikovurderinger, innen 
tre måneder fra oppstart. Våren 2021 ble det også organisert søkerkurs for alle potensielle søkere på VIDs 
utlyste stipendiatstillinger. Ph.d.-administrasjonen er også styrket i 2020/2021. 

Undervisningskvalitet 

Studiebarometeret 2020 
Studiebarometeret 2020 viser en nedgang på 0,2 poeng for de fleste indeksene på hovedområdene i 
undersøkelsen. Overordnet tilfredshet (Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på), som 
tidligere har holdt seg stabil på 4,1-4,2, har falt til 4,0 i 2020. Verdiene for indeksene ligger videre rundt 
0,1-0,2 poeng under nasjonale gjennomsnitt. Det er grunn til å tro at unntaksåret med koronapandemi 
forklarer mye av nedgangen. Det kan også tenkes at VID som har en stor andel av praksistunge 
studieprogrammer i sin portefølje, har blitt mer berørt enn lærestedene med en hovedvekt av teoretiske 
utdanninger. 

Skjemaet for 2020 inneholder spørsmål om koronasituasjonen og hvordan studentene har opplevd dette. 
Spørsmålene dekker flere dimensjoner, blant annet undervisning og undervisningstilbud, digitale løsninger 
og studiehverdagen. Resultatene bekrefter at koronasituasjonen har påvirket studiehverdagen og 
studentenes opplevde læringsutbytte. Selv om 44 prosent av studentene svarer at de har blitt mer positive 
til nettbasert undervisning, sier over halvparten av studentene at de er uenige i påstanden om at nettbasert 
undervisning i stor grad kan erstatte fysiske seminarer og forelesninger. 51 prosent sier seg også enig i at 
koronasituasjonen har vist at fysiske møter er helt nødvendig for læring.  

Videre viser resultatene at det var større sjanse for at studentene fikk med seg undervisningen når den var 
tilgjengelig i opptak, og når undervisningen var tilgjengelig i opptak ble den ofte sett på flere ganger. 
Studentene ser ikke ut til å entydig foretrekke live-streamet undervisning fordi det ga anledning til å stille 
spørsmål. 63 prosent oppgir å ha deltatt mindre aktivt i undervisningen da den foregikk på nett og omtrent 
like mange synes undervisningen på nett var mindre motiverende. Veiledningen over nett ser ut til å ha 
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fungert passe bra (3,0) og nesten 70 prosent av studentene mener de ville ha lært mer hvis de kunne ha 
vært fysisk til stede på lærestedet. 

67 prosent av studentene opplevde at det faglige utbyttet av undervisningen etter 12. mars ble dårligere 
sammenliknet med vanlig undervisning før 12. mars. 

Det er to områder som utpeker seg spesielt og som bør vurderes med tanke på videre utredning og 
forbedringstiltak - det sosiale miljøet og bruk av digitale verktøy. Alle fakultetene har et dårligere resultat på 
tilfredsheten med det faglige og sosiale miljøet enn i 2019. Deler av nedgangen kan forklares med 
koronasituasjonen, men VID som helhet ligger 0,3 poeng under landsgjennomsnittet på enkeltspørsmålet 
om det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet. Fakultet for helsefag faller hele 0,5 poeng 
på dette spørsmålet i 2020, dette er et stort avvik fra i fjor. 

Selv om det er har blitt gjort omfattende og bra arbeid når det gjelder bruk av digitale verktøy i 2020, skårer 
VID en god del svakere enn landsgjennomsnittet her. Studentenes tilbakemelding er at de faglig ansattes 
kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen bør økes, og det bør gis bedre opplæring i å bruke 
digitale verktøy som er relevante for fagområdet. 

Sammenlikning av resultatene for de tre fakultetene ved VID viser at det fortsatt er Fakultet for helsefag 
som har de svakeste tallene ved VID. Fakultet for sosialfag og Fakultet for teologi, diakoni og ledelse 
skårer begge over gjennomsnittet både for VID og nasjonale gjennomsnitt på nesten alle områder. Fakultet 
for helsefag er imidlertid det største fakultetet med flere studiesteder, og det er antakelig de forskjellige 
strukturelle forholdene som forklarer en god del av de lavere tallene for fakultetet. Det er likevel et mål å 
fortsette å etterstrebe mest mulig lik opplevd studiekvalitet på tvers av studieprogram og studiesteder 
innad i samme fakultet og på tvers av alle de tre fakultetene i VID. Eventuelle endringer innenfor enkelte 
studieprogrammer kan avdekke både styrker og svakheter, og skal analyseres og følges opp i arbeidet 
med å utvikle og forbedre studieprogrammene. 

Fakultet for helsefag 
Fakultetet var godt i gang med en omlegging til mer studentaktive læringsaktiviteter, men dette ble satt på 
vent i mars da alle ressurser måtte kanaliseres inn mot digital undervisning til studentene. Vitenskapelig 
ansatte var ikke forberedt på en plutselig omlegging. Med til dels sviktende teknisk opplæring og 
mangelfulle støttefunksjoner har de likevel gjort en stor innsats i denne snuoperasjonen. Studentenes 
evalueringer og respons på kvaliteten på undervisningsoppleggene varierer naturligvis, men er nyttige og 
gir et godt grunnlag for å videreutvikle vitenskapelig ansattes digitale kompetanse nå som også flere 
støttefunksjoner er på plass. Også studentene skal lære å studere digitalt, og fakultetet vil tilrettelegge for 
å støtte studentene i deres læring i å lære - å bli kompetente studenter. For førsteårsstudentene har 
fakultetet prioritert samlinger på studiestedet i mindre grupper med en fast lærerveileder, og de samme 
gruppene har hatt ferdighetsundervisning og -trening i høst. Dette har vært viktig for de nye studentene 
ved studiestedene for å danne nettverk, og å ha noen lærere som de kjenner ved oppstart av nytt studie. 
På Studiebarometeret skårer fakultetet 3,3 (skala 1-5) på hovedindeksen for studentenes opplevelse av 
undervisningskvalitet. Skåren er lavere enn ved de to andre fakultetene ved høgskolen, og det er ønskelig 
å forbedre dette resultatet. 

Masterpåbygget i klinisk sykepleie (del 2) gjennomførte emneevaluering høsten 2020. Evaluering av emnet 
Profesjon, deltakelse og kontekst ble gjennomført med en svarprosent på 38 prosent (14 av 37 studenter). 
Overordnet tilfredshet med emnet har en gjennomsnittskår på 4,3 der 5 er høyeste positive verdi. Emnet 
ble opplevd som faglig utfordrende (4,6) og bidro til motivasjon for studieinnsats (4,7). I utdypende 
kommentarer gis det ros til forelesere og gjennomføringen til tross for digital undervisning. Det 
framkommer ønsker om mer rullering på grupper og noe bedre informasjonsflyt. Eksamen i emnet vil bli 
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endret fra bestått/ikke-bestått til bokstavkarakterer. Begrunnelsen er at emnet er på masternivå, 15 stp., og 
det er nødvendig med større grad av distinksjon i eksamensresultater både for studenter og sensorer.  

Videreutdanningen i gerontologisk sykepleie, kreftsykepleie og palliativ sykepleie har gjennomført 
Profilemnet Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis for første gang, videreutdanningen i 
akuttsykepleie for andre gang. Responsen fra studentene er varierende. Noen studenter stiller 
spørsmålstegn ved hensikten med emnet, andre berømmer emnet. En del av studentene (og lærerne) 
opplever essayskriving som svært utfordrende, mens andre er positive. Hovedkonklusjonen er at det 
krever mye å gjøre profilemnet aktuelt for de ulike studentgruppene. Erfaringene tas videre høsten 2021 
når fakultetet skal benytte oppdatert emnebeskrivelse ved alle studietilbudene, med mer samarbeid på 
tvers. Ved evalueringssamtalene med studenter på de kliniske studieretningene, fremgår det at forelesning 
er den undervisningsformen som fortsatt ønskes, men det er studentaktive læringsformer i form av 
gruppearbeid med lærer, simulering og praksis studentene uttrykker størst tilfredshet med. Det arbeides 
med å redusere mengden forelesninger ved å legge om til studentaktiv læring, med tydelige krav til 
forberedthet. E-læring har fått økende plass grunnet pandemien, men både studenter og lærere 
understreker betydningen av å møte hverandre ansikt til ansikt; ved fysisk tilstedeværelse som åpner for 
gode samtaler, undring og meningsutveksling.  

Videreutdanningene i veiledning baserer seg på to-lærerordning og er en prosess- og relasjonsorientert 
tilnærming med omfattende ferdighetstrening og prosessveiledning. Tradisjonelle forelesninger har relativt 
liten plass i undervisningen. Året har derfor vært et annerledes år, og til tross for at lærerne har lagt ned et 
omfattende arbeid for digital undervisning, er det tydelig gjennom erfaringer og tilbakemeldinger at 
undervisningen bør gjennomføres fysisk på campus for ønsket utbytte. Lærerne har fått positive 
tilbakemeldinger på at de har lagt ut en rekke forelesninger og øvelser i mindfulness slik at studentene kan 
lytte til dem utenom studieukene, og noe av dette vil bli tatt med videre. Konklusjonen er likevel at 
veilederutdanningen i liten grad egner seg som digitalt studium. 

Ellers er det store forbedringsmuligheter ved digital undervisning, spesielt for å få studentene mer aktive. 
Den digitale undervisningen bør varieres mer. Det er en fordel å ta oftere pauser, gi bedre muligheter for 
oppgaver i grupper underveis, samt flere varierte muligheter til spørsmål og tilbakemeldinger fra 
gruppearbeidene. Både ansatte og studenter trenger mer opplæring i pedagogisk bruk av digitale verktøy. 
Studentene har fått tilbud om mye digital opplæring på nett, men lite i ren undervisningsform. Fakultetet 
kan i større grad fremover henvise til disse læringsressursene og i tillegg vurdere om det skal tilbys mer 
konkrete undervisningopplegg, hvis det er behov for det.  

Fakultet for sosialfag 
Når det gjelder studentenes opplevelse av undervisningskvalitet skåres det høyest, mellom 4-4,9, på 
spørsmål knyttet til vurderingsformer. Utover dette er det variasjoner mellom studieprogrammene. På 
begge masterprogrammene skårer også undervisning, organisering, tilbakemelding og veiledning høyt (på 
4-tallet) mens disse spørsmålene skårer noe lavere på bachelor (på 3-tallet). Bachelor er i omlegging med 
implementering av ny studieplan og det må rettes oppmerksomhet mot dette i implementeringen. 

Studiebarometerets spørsmål som skiller seg ut i negativ retning med skår på 2-tallet, er opplæring i bruk 
av digitale verktøy på bachelor i sosialt arbeid deltid, og muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i 
samarbeid med arbeidslivet og innføring i formidling av egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere på 
bachelor i sosialt arbeid heltid. Disse to punktene har fakultetet tatt tak i. Det er tilsatt e-læringskoordinator 
i 50 prosent stilling, og initiert oppstartsemne for nye studenter med introduksjon til verktøy som brukes på 
studiet. For tematikk relatert til arbeidslivet, gjøres analyser og ulike tiltak.  

På master i sosialt arbeid gir emneevalueringene generelt positive resultater på alle studieprogram når det 
gjelder studentenes opplevelse av undervisningskvalitet. Det er imidlertid lav svarprosent på de fleste 
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evalueringer, dette gjelder også de andre studietilbudene ved fakultetet. Fakultetet har fått 
tilbakemeldinger fra studenter om at det er for mange evalueringer og de er så like at det for studentene er 
vanskelig å skille dem fra hverandre. Mange spørsmål ansees heller ikke som relevante, dette påvirker 
også studentenes motivasjon til å svare. Fakultetet har tro på at det pågående revisjonsarbeidet sentralt i 
VID vil bedre dette ved å gjøre utformingen av emneevalueringene mer tilpasset det som skal evalueres.  

Som utdanner av profesjonsutøvere må VID sikre seg godt samarbeid med praksisfeltet og et tiltak som er 
viktig og må utnyttes bedre er bruk av folk fra praksisfeltet til undervisning, både i form av forelesninger og 
ikke minst for ferdighetstrening. Samtidig må det sikres at de som kommer inn fra praksisfeltet har 
tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse til dette. Et eksempel på en situasjon som kan oppstå og gir 
grunnlag til utvikling, er fra emneevaluering av emnet BASOS 1010 Introduksjon til sosialt arbeid. Dette er 
det første emnet i ny studieplan for bachelor i sosialt arbeid som ble evaluert høsten 2020. Undervisning, 
pensum og vurderingsformer evalueres positivt og læringsutbytter evalueres i hovedsak mellom 4-5. 
Lærers tilbakemelding på studenters arbeid skåres ganske lavt (2,73). Fakultetet bruker en del erfarne 
eksterne undervisere på dette emnet, og den lave skåren på tilbakemeldinger skal følges opp med mer 
tematisering og opplæring om tilbakemeldinger.  

Evaluering av fullført studieprogram gir varierende skår for kvalitet i praksisstudier, mellom 3-5 på 
spørsmål knyttet til praksis. De kvalitative svarene spriker fra veldig fornøyd til ikke fornøyd. Ny studieplan 
har et noe annerledes opplegg for praksis. Fakultetet holder oppmerksomhet på dette. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
Ifølge Studiebarometeret har fakultetet et snitt på 4,2 når det gjelder studentenes opplevde 
undervisningskvalitet, noe som er 0,5 poeng høyere enn landsgjennomsnittet. Dette speiler den generelle 
opplevelsen av at studentene i hovedsak er fornøyde med undervisningen ved fakultetet, noe som også 
bekreftes av midtveisevalueringer og regelmessige emneevalueringer. Fakultetet jobber kontinuerlig med å 
utvikle digitale læremidler og nettbaserte leksjoner og i 2020 har det vært satset mye på å heve lærernes 
kompetanse innen digital læring. En skår på bruk av digitale verktøy som er 0,4 over landsgjennomsnitt 
viser at denne satsingen er godt i gang. Samtidig er det en nedgang på 0,3 fra 2019, og det betyr antakelig 
at studentenes forventninger til økt digital kompetanse hos lærerne har økt betraktelig som følge av digital 
undervisning under covid-19. Det har også vært satset mye på studentaktive læringsformer, og en felles 
skår på 4,2 viser at alle studieprogram gjør en god jobb her. En nedgang på bare 0,2 fra 2019 i et studieår 
preget av covid-19 vurderes som et godt resultat, og resultatet er 0,7 over landsgjennomsnittet. Alle 
klasserom ved campus i Oslo ble i 2020 bygget om til å være tilrettelagt for studentaktive læringsformer. 
På grunn av nedstenging av campus har disse ikke blitt testet ut, men økt bruk av flipped-
classroompedagogikk er en viktig del av fakultetets satsing på undervisningskvalitet i årene fremover.    

På bakgrunn av Studiebarometeret og tilbakemeldinger fra fagutvalgene er det likevel forbedringspotensial 
på følgende punkter: a) Relevans for arbeidslivet. Selv om dette særlig gjelder bachelor i samfunnsfag så 
er dette en utfordring for alle studieprogram ved fakultetet. Her må programmene fortsette å finne måter å 
involvere arbeidslivet i utdanningene på som oppleves relevant for studentene. b) Master i interkulturelt 
arbeid har i år lav skår på organisering av studieprogrammet, og tiltak iverksettes for å undersøke hvordan 
dette kan forbedres. C) På parameteren «Studieprogrammet er faglig utfordrende» skårer fakultetet 0,2 
under landsgjennomsnittet. Programområdene må tematisere dette funnet. 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis 
Veiledning er et hovedelement i programmene ved begge sentrene og en sentral faktor i 
undervisningskvalitet og læringsmiljø for den enkelte student. Forskningsutvalget behandlet en sak i 
starten av 2020 som oppsummerte ulike tiltak som er utviklet for å styrke denne kompetansen: Et 
obligatorisk e-læringskurs for alle veiledere, veiledningsforum, mentorordning for nye hovedveiledere, 
biveiledererfaring som grunnlag for å bli hovedveileder og en relasjonsavklaring mellom aktuell student og 
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potensiell veileder før oppnevning i Forskningsutvalget eller av senterleder. Det er ellers i 2020 utviklet 
flere nye emner, og det jobbes kontinuerlig med å sikre gode og relevante generiske kurs for studenter på 
begge programmene. Begge programmene har jevnlige fremleggingsseminar for å sikre faglig 
samhandling mellom studenter og programmenes fagmiljøer. Forskningsgruppene ble i 2020 evaluert og 
det vil i 2021 arbeides med å styrke forholdet mellom senterne, forskningsgruppene og veiledere. 

Startkompetanse 

Kvalitetsområdet omfatter kvalitetssikring av rekruttering (markedsføring, informasjon og veiledning), 
opptak og mottak av nye studenter, integrering i studiemiljøet gjennom en god studiestart, ønsket 
startkompetanse og fokus på etablering av gode læringsmetoder og –vaner.10 

Studiestartevaluering høsten 2020 blant alle nye studenter i VID viser at om lag 64 prosent av studentene 
er tilfreds med studiestarten i VID. Riktig studietilbud, høyt faglig nivå, høgskolens omdømme og 
beliggenhet er de viktigste grunnene til at studentene har valgt VID. Det er derfor grunn til å tro at 
startkompetanse med tanke på motivasjon er høy for de fleste studentene. Resultater fra 
Studiebarometeret 2020 bekrefter det samme da gjennomsnittskåren er hele 4,6 (av 5.0 mulige) for 
påstanden «Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på». Omtrent syv av ti studenter sier også at 
inntrykket de har fått av faget og utdanningen samsvarer med deres forventinger. Førsteårsstudentene og 
deres muligheter til å kunne møte fysisk på campus ved studiestart ble bevisst prioritert av høgskolen i 
2020. Tilfredshet med studiestarten er i 2020 likevel noe lavere enn i 2019 da åtte av ti studenter oppga å 
være fornøyd med studiestarten. Nedgangen er imidlertid forståelig i lys av tiltakene studiestarten ble 
gjennomført under. 

På grunn av koronautbruddet våren 2020 var det knyttet spenning til hvordan den usikre smittesituasjonen 
ville påvirke søkertallene til VIDs utdanninger. Sluttrapport for 2020 viser en økning i høgskolens totale 
søkertall ved master- og videreutdanningene, en nedgang innenfor bachelorutdanningen i sykepleie og en 
øking ved sosialt arbeid heltid sammenlignet med 2019. De øvrige bachelorutdanningene ligger omtrent på 
samme nivå som i 2019.  

Det har også vært noe spenning knyttet til opptakstallene høsten 2020 på grunn av smittesituasjonen. 
Opptakstallene for 2020 viser imidlertid en økning, og det samme gjør antall registrerte studenter. 
Etablering av nye studier, tildeling av nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og en 
offensiv holdning til vekst i opptakstallene ellers forklarer økningen, og viser at høgskolen har klart å 
opprettholde et høyt aktivitetsnivå til tross for en pågående pandemi. 

Poenggrensene for opptak var i 2020 tilnærmet de samme som tidligere år, og det er derfor grunn til å anta 
at startkompetansen, i form av inntakskvalitet, ikke er svekket til tross for noe nedgang i søkertall og 
økning i opptakstall. 

Oppsummering av aktivitet i utvalgte nøkkeltall i VID: 

 2018 2019 2020 

Antall nye studenter tatt opp 2131 2284 2448 

Antall registre studenter 4400 4815 5290 

                                                   
10 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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God og tydelig informasjon er viktig for å sikre nye studenter en god studiestart. Nettsiden «Ny student» 
som inneholder praktisk informasjon til nye studenter, krever et kontinuerlig oppdaterings- og 
forbedringsarbeid med hensyn til struktur, innhold og brukervennlighet. På bakgrunn av evaluering etter 
studiestart i 2020, og henvendelser til studentservicemail, har informasjon om bruk av Studentweb blitt 
forbedret med en instruksjonsvideo slik at den blir lettere å forstå. 

Ved studiestart høsten 2020 ble det for studiested Oslo satt opp pop-up studentservice i atriet i D14. Målet 
var at Studentservice skulle være lett tilgjengelig for spørsmål samtidig som arealet i atriet ga gode 
muligheter for å ivareta gjeldende smittevernregler. Ansatte i Studentservice opplevde at studentene satte 
pris på tiltaket, og at dette bidro til god opplevelse av studiestart for studentene ved at de raskt fikk svar på 
spørsmål. Evaluering konkluderte med at tiltaket bør videreføres, og eventuelt utvides ved neste 
studiestart. 

I løpet av 2020 har Studieseksjonen overtatt ansvaret for saksbehandling av det internasjonale 
studentopptaket fra Internasjonalt kontor. Dette har medført behov for bistand og opplæring fra 
Universitetet i Oslo slik at VID kan gjennomføre internasjonalt studentopptak mer effektivt og korrekt. Fram 
til 2020 har VIDs nettsider vært mangelfulle både når det gjelder landinformasjon og dokumentasjonskrav. 
I løpet av høsten 2020 har engelskspråklige nettsider rettet mot internasjonale søkere blitt endret og 
forbedret. Målet med arbeidet har vært å lage brukervennlige sider med god struktur, nødvendig og 
oppdatert informasjon i henhold til myndighetskrav. Forbedrings- og utviklingsarbeidet utgjør en 
kvalitetsheving med tanke på internasjonalisering, og vil forhåpentligvis øke tilstrømmingen av kvalifiserte 
internasjonale søkere. På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å måle den fulle effekten av 
verken informasjonstiltakene eller økningen i høgskolens kompetanse på internasjonalt opptak i 2020. 

Læringsmiljø 

2020 har vært et spesielt år på mange måter, og det har vært spesielt utfordrende for studentenes sosiale 
og faglige læringsmiljø. 

VIDs læringsmiljøundersøkelse gjennomføres annet hvert år. Læringsmiljøundersøkelsen for 2021 ble 
gjennomført i mars, og resultatene fra denne vil inngå i neste års rapportering. VIDs 
læringsmiljøundersøkelse 2019 viste at 63 prosent av studentene som besvarte undersøkelsen var tilfreds 
med læringsmiljøet og studieprogrammet sitt i VID, mens 11 prosent var misfornøyd. Det var en liten 
nedgang (5 prosent) i overordnet tilfredshet sammenliknet med resultatene fra 2017-undesøkelsen, 
ettersom flere respondenter har plassert seg i midten av skalaen og er hverken tilfreds eller ikke tilfreds.  

For 2020 har VID data for læringsmiljø i Studiebarometeret. Spørsmålsbatteriet Fysisk læringsmiljø og 
infrastruktur utgikk i 2020-undersøkelsen. Når det gjelder Faglig og sosialt læringsmiljø, er det en nedgang 
i skårene i dette batteriet for samtlige av VIDs fakulteter. Det er naturlig å anta at dette kan forklares med 
unntaksåret 2020, der studenter og undervisere ikke har kunnet ha fysiske møter store deler av året. 
Sammenlikningen med nasjonale tall viser at VID ligger -0,1 poeng under nasjonalt gjennomsnitt. Dette var 
imidlertid også tilfelle i resultatene for 2019. 

Når det gjelder psykososiale forhold, viser resultatene fra spørsmålsbatteriet om koronasituasjonen og 
hvordan studentene har opplevd dette at 48 prosent av studentene følte seg mer ensom, 65 prosent av 
studentene opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen, 74 prosent savnet det sosiale 
studiemiljøet og 58 prosent opplevde lavere studiemotivasjon etter 12. mars og resten av vårsemesteret 
2020.  
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VIDs egen undersøkelse blant 1000 studenter knyttet til digital undervisning våren 2020 gir resultater som 
spriker i flere retninger. Selv om medieoppslag og flere undersøkelser viser at det har vært svært krevende 
å være student i 2020 svarer 38 prosent av VIDs studenter at digital undervisning motiverte til økt 
studieinnsats våren 2020 (skår 4 og 5 av 5 mulige). Og selv om 55 prosent svarer at den digitale 
undervisningen gjorde at de arbeidet mindre med studier enn de ellers ville ha gjort (skår 1 og 2), svarer 
samtidig 27 prosent at de arbeidet mer enn de ellers ville ha gjort under nedstengningen. Dette viser at 
studenter er forskjellige, at de lærer på forskjellige måter, og har forskjellige forventninger til sosialt og 
faglig læringsmiljø. UH-sektoren må ta mangfoldet av tilbakemeldinger etter pandemien på alvor og bruke 
denne muligheten til å tilpasse undervisningen til alle grupper av studenter. Disse tilbakemeldingene tyder 
også på at det er mulig å utvikle nettstudier som studentene oppfatter som fullverdige studietilbud, både 
med tanke på sosialt læringsmiljø. Fritekstfeltet i VIDs undersøkelse har omtrent like doser ris og ros til 
måten lærerne løste utfordringen på, men det var også eksempler på at enkeltlærere klarte å skape gode 
læringsmiljø med rom for utfordrende og forpliktende gruppearbeid samtidig som studentene fikk konkrete 
og personlige tilbakemeldinger fra lærer.  

Fakultetene rapporterer at nedgangen i skårene når det gjelder læringsmiljø i stor grad vurderes som et 
resultat av covid-19. De som har svart på undersøkelsen har i stor grad hatt digital undervisning halve 
første studieår og helt frem til de svarte på undersøkelsen. Fakultetene er oppmerksomme på dette og 
arbeider aktivt med å utarbeide og iverksette tiltak for å bedre det faglige og sosiale miljøet på 
studieprogrammene innen programområdet sosialt arbeid i løpet av 2021. 

Resultatkvalitet 

Resultatkvalitet omhandler studentenes læringsutbytte i forhold til studieplanens mål, gjennomstrømning, 
eksamensresultater og hvor relevant kompetansen er for det yrket de skal inn i. Viktige forhold er også 
studentenes opplevde læringsutbytte og kvalitetssikring av karaktersetting.11 

Resultatene for opplevd læringsutbytte i Studiebarometer-undersøkelsen har variert noe fra år til år. I 2018 
viste resultatene en svak nedgang på 0,1-0,2 poeng, mens det i 2019 var en oppgang på de fleste 
spørsmålene. I 2020 er det en nedgang igjen på alle spørsmålene i dette batteriet. Som vanlig skårer 
enkeltspørsmålene om samarbeidsevne, evne til å arbeide selvstendig og evne til refleksjon og kritisk 
tenking aller høyest, der over 70 prosent av studentene som har svart er tilfreds eller svært tilfreds med 
eget læringsutbytte. Eget læringsutbytte når det gjelder Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og 
forskning og Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid skårer lavest med hhv. 37 prosent og 29 
prosent av studentene som er tilfreds. Når det gjelder disse spørsmålene, er det viktig å huske at 
bachelorstudentene som har svart, bare er i sitt andre år i studiene. 

I januar 2020 ble VIDs første kandidatundersøkelse for bachelorstudenter gjennomført. Undersøkelsen 
omfattet bachelorstudenter som begynte på sine studier i den nyfusjonerte høgskolen i 2016 og ble 
uteksaminert våren 2019. Spørreskjemaet ble sendt ut til kandidatene omtrent et halvt år etter at de var 
ferdig med studiene. Resultatene fra undersøkelsen viste at majoriteten av VID-kandidatene kan sies å 
være veltilpassede på arbeidsmarkedet. Kandidatene kommer raskt ut i jobb etter endt utdanning. VID 
skårer høyt på andelen kandidater som oppgir å ha en relevant jobb allerede et halvt år etter 
uteksaminering, hele 92 prosent av de svarende.  

                                                   
11 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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VID sine kandidater har en forholdsvis høy andel av dem som jobber ufrivillig deltid. Dette kan forklares 
med at VIDs undesøkelse blir gjennomført kun et halvt år etter uteksaminering og at 92 prosent av 
kandidatene jobber i helsesektoren der deltidsstillinger er mer utbredt enn i andre sektorer. 

Resultatene viser også at det er forholdsvis god sammenheng mellom utdanning og nåværende jobb. 74 
prosent av kandidatene som er i jobb bekrefter at arbeidsoppgavene krever den fagkunnskapen de tilegnet 
seg gjennom utdanningen sin. 45 prosent oppgir videre at arbeidsoppgavene i tillegg krever den 
verdibevisstheten og evnen til etisk refleksjon som de tilegnet seg gjennom utdanningen sin i VID. 
Kandidatene ble også bedt om å vurdere i hvilken grad de opplever at utdanningen har gitt dem 
tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å mestre jobben de har på en skala fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor 
grad). Alle kunnskapene/ferdighetene får en verdi 3 og 4 i gjennomsnitt av kandidatene. Evnen til å tilegne 
seg ny kunnskap (3,99) og evnen til å samarbeide (3,95) får høyest gjennomsnittsskår, mens evnen til 
arbeide under press (3,28) og metodiske ferdigheter (3,3) får lavest skår. Gjennomsnittsverdien for hele 
matrisen blir 3,64. Det at alle evnene/ferdighetene i matrisen skårer så jevnt, er nok positivt – det er ingen 
evner som utpeker seg som spesielt svake. 

Det studentene skulle ønske de hadde mer av i studiet for å kunne mestre sin nåværende jobb er 
ferdighetstrening (60 prosent av de svarende skulle ønske de hadde mer av dette) og praksis (47 prosent). 
Men 40 prosent haker også av for at de skulle ønske de hadde mer teori. 

Samfunn og arbeidsliv 

VIDs studietilbud og studentenes læringsutbytte skal være relevant for samfunn og arbeidsliv. Høgskolen 
må sørge for egnede fora med arbeidslivet slik at samhandlingen kan bidra til å høyne kvalitet, relevans og 
fleksibilitet i studiene. Kvalitetsområdet omfatter Alumni-nettverk, nasjonale og regionale råd for samarbeid 
med arbeidslivet (RSA) og International Advisory Board.12 

Fakultet for sosialfag vurderer sine studietilbud som relevante for og utviklet i samarbeid med samfunns- 
og arbeidsliv. Porteføljen er profesjonsrettet og orientert mot arbeid i velferdstjenester. En stor del av 
porteføljen er samlingsbaserte videreutdanninger og masterutdanninger, og det er stor søkning til studiene. 
Dette tolkes som uttrykk for at utdanningene oppleves relevante, og studentene gir også uttrykk for dette. I 
den periodiske evalueringen av master i sosialt arbeid (gjennomført i 2020) beskrives studiet som relevant 
for flere ulike praksisområder. Det tverrfaglige ved utdanningen løftes frem som særlig positivt. Samtidig 
skåres det noe lavt på tilknytning til arbeidslivet i Studiebarometeret på master i sosialt arbeid som det 
gjøres på de andre utdanningene ved fakultetet. Det arbeides nå med å forstå studentenes fortolkning av 
spørsmålet og hvordan fakultetet kan styrke arbeidstilknytningen og kommunisere tydeligere hva som 
faktisk gjøres og hvilke muligheter som ligger i studieprogrammene i dag.  

Det er ved Fakultet for sosialfag etablert flere samarbeidsarenaer de siste årene med praksisfeltet hvor 
fagutvikling og tjenesteutvikling er i fokus. Samtalesenteret ved programområde for familieterapi og 
systemisk praksis som egen veiledet praksisarena for studenter er viktig, men har hatt begrenset aktivitet 
dette året. Programområdet har samarbeidsavtaler med Stiftelsen Kirkens Familievern og 
Familievernkontoret Oslo Nord (Bufetat) om praksisplasser for studenter og fagutvikling.  Det ble i 2019 
etablert Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Planlagte møter i 2020 ble avlyst på grunn av covid-
19-situasjonen. Programområde for sosialt arbeid har omfattende samarbeid med feltet gjennom bl.a. 
forsknings- og utviklingsprosjekter og POP-UP VID. Programområdet må styrke bruken av RSA, det var 
ikke møter i lokalt RSA i 2020.   

                                                   
12 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag sine kirkelige utdanninger har tett kontakt med praksisfeltet, fra 
lokale menigheter til bispemøte og kirkerådet. Gjennom et krevende covid-19-år har det vært god dialog 
knyttet til praksis og praksisfeltets bidrag inn i undervisningen. Fakultetet har fortsatt det gode samarbeidet 
med Kirkerådet knyttet til rekrutteringsutfordringene som Den norske kirke deler med de teologiske 
utdanningsinstitusjonene. Lokalt RSA (Rogaland) og sentralt RSA (VID) hadde ingen møter i 2020 på 
grunn av covid-19, men kontakten med ulike aktører i praksisfeltet har blitt vedlikeholdt gjennom arbeid 
med studieplaner, søknader og praksisgjennomføring. 

Årets tall fra Studiebarometeret om svak tilknytning til arbeidslivet har skapt engasjement blant lærerne på 
flere utdanninger ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag som oppfatter seg selv som praksisnære 
og som i tillegg drifter oppdragsfinansierte EVU-program, om lederutvikling i Oslo kommune og 
mangfoldskompetanse i barnevernet fra BUFDIR (i samarbeid med senter for interkulturell kommunikasjon 
og Universitetet i Stavanger). Sammen med Senter for verdibasert ledelse og innovasjon som 
administrerer fakultetets eksterne oppdragsvirksomhet representerer disse miljøene sterke 
forskningsbaserte miljøer som har tett kontakt med praksisfeltet. Hvorvidt dette gjenspeiles tydelig i 
studieprogrammene, i takt med et økende fokus på praksisrelevans i utdanningene, er et spørsmål som 
fagmiljøene nå er i gang med å diskutere. Første del i fakultetets tiltaksplan er å be studentene tydeliggjøre 
hvilke forventninger de har til utdanningene, for deretter å iverksette skreddersydde tiltak i de enkelte 
utdanningene. 

Mye tyder på at studentene forstår og tolker spørsmålet om tilknytning til arbeidslivet i Studiebarometeret 
forskjellig, avhengig av hvilket studieprogram de går på. På noen studieprogram er mange allerede i en 
jobbsituasjon og ønsker mer teoretisk påfyll. Det er viktig å være bevisst på at resultatene fra 
studentundersøkelsene er et hjelpeverktøy og må analyseres i fagmiljøet og i dialog med studentene. 

Studentene ved Fakultet for helsefag gir i Studiebarometeret 2020 høy skår på spørsmål om utdanningens 
tilknytning til arbeidslivet. Utsagnet «Jeg får god informasjon om hvordan kompetansen min kan brukes i 
arbeidslivet» får en skår på 3,8 og «Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som 
gjesteforelesere/kursholdere)» får en skår på 3,5. Begge disse resultatene ligger 0,4 høyere enn 
landsgjennomsnittet. 

Fakultet for helsefag har flere arenaer for samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Opptak av studenter til 
SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram skjer i et samarbeid med arbeidsgiver. Alle studentene er i jobb 
innen psykisk helsevern og rusbehandling ved siden av utdanningen. I sluttevalueringen fra Trondheim 
2020 sier 94 prosent at studieprogrammet gir kompetanse som er viktig for deres arbeidsplass, og 82 
prosent sier at det er godt forankret i den kliniske hverdagen. Helsefremmende relasjonsarbeid kvalifiserer 
til stillinger knyttet til undervisning innenfor ulike kliniske arenaer eller til fagutvikling og forskning og 
studentene har uttrykt at programmet erfares som meget relevant for deres arbeidsliv.  

Psykososialt arbeid med barn og unge er underlagt Helsedirektoratets kravspesifikasjon. Denne er 
utarbeidet på bakgrunn av hva som synes relevant for samfunn og arbeidsliv. Studentene melder entydig 
tilbake at programmet svarer på forventninger om relevans for ulike typer praksis. Studentevaluering av 
master i helsetjenester for eldre bekrefter at programmet er relevant for samfunn og arbeidsliv. Også 
innenfor kreftsykepleie, nevrologisk sykepleie og helsesykepleie bekrefter studentevalueringen at 
utdanningen imøtekommer praksis sitt kunnskapsbehov innenfor området kreftsykepleie. Dette gjelder 
både på det teoretiske og praktiske området.  

Flertallet av studentene ved videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag er deltidsstudenter. 
Fakultet for helsefag studiested Sandnes har et deltidstilbud i vernepleie i samarbeid med Bergen 
kommune, samt planlegger for oppstart også i Bærum fra høsten 2021. Deltidsstudentene er allerede i et 
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arbeidsforhold, og arbeidsgiver støtter som oftest utdanningen i form av permisjon og/eller stipend til 
dekning av studieavgiften. 

For bachelorutdanningene ved Fakultet for helsefag, som alle er profesjonsutdanninger, er utvikling av 
praksisplasser av god kvalitet avhengig av et godt samarbeid med arbeidslivet. Fakultetet jobber 
kontinuerlig med fortsatt å formalisere avtaler med tidligere og nye samarbeidspartnere (kommuner, 
spesialisthelsetjenesten, ideelle organisasjoner/stiftelser) som omfatter samarbeid om praksisplasser, 
kompetanseheving og FoU-samarbeid. Alle studieprogrammene inviterer veiledere i praksis til samlinger 
med faglig innhold kombinert med praktisk informasjon. Ved studiested Sandnes inviteres 
samarbeidspartnere i praksis til fire årlige fagseminar. På grunn av pandemien ble noen av disse avlyst i 
2020, men de som ble gjennomført som webinarer har hatt veldig stor påmelding og høy interesse fra 
praksisfeltet. Høsten 2020 var også første påmeldingsrunde for veilederutdanning for praksisveiledere på 
studiested Sandnes, med oppstart i januar 2021.  

Styringskvalitet 

Styringskvalitet omfatter høgskolens evne til å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle virksomheten, eksempelvis 
gjennom beslutningsprosesser, informasjonsflyt, evalueringssystem, forbedrings- og avvikssystem.  
Høgskolens kvalitetsarbeid skal være forankret i strategi- og virksomhetsplaner. Kvalitets- og årsrapporter 
brukes til å analysere ulike kvalitetsindikatorer, vurdere måltall som er satt og resultater som er oppnådd. 
Høgskolens styre og ledelse skal i tråd med studietilsynsforskriften fremme en kvalitetskultur blant ansatte 
og studenter.13  

VIDs systematiske kvalitetsarbeid er forankret i ledelsen, synliggjort i styrings- og ledelsesstrukturen, og 
både ansatte og studenter deltar og involveres i kvalitetsarbeidet. Ansvar og myndighetsforhold fungerer i 
henhold til delegasjonsreglement vedtatt av styret, herunder også fullmaktstruktur knyttet til 
økonomiforvaltning. VID har en transparent struktur med ansatte- og studentrepresentanter i styre, 
nemnder og utvalg. Alle saksdokumenter og referater gjøres tilgjengelige for ansatte gjennom 
saksbehandlings- og arkivsystemet. Styredokumenter legges ut på web tilgjengelig for alle. 

Råd og utvalg – status og vurdering 
Høgskolens råd og utvalg er sentrale for å sikre god styringskvalitet og kvalitetsarbeidet generelt. Disse 
organene er viktige aktører for å sikre at høgskolen har god kontroll på utdanningskvaliteten. Nedenfor 
presenteres status for 2020 fra sentrale utvalg. 

Utdanningsutvalget (UU) er et sentralt organ i arbeidet med utdanningskvalitet i VID og alle saker 
omhandler direkte eller indirekte utdanningskvaliteten. Som i 2019, har utvalget i 2020 i all hovedsak 
behandlet og godkjent reviderte og nye emnebeskrivelser og studieplaner (rundt 50 saker). Utvalget skal 
sikre at høgskolens studieplaner, undervisningsvirksomhet og vurderingsordninger er i samsvar med lover, 
forskrifter og regelverk. Emnebeskrivelser, studieplaner og søknader om etablering av nye studier som 
fremmes for Utdanningsutvalget, skal være saksbehandlet i tråd med og fylle kravene i § 3 i 
studiekvalitetsforskriften, og kapittel 2 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(studietilsynsforskriften). Det har vært et mål å øke kvaliteten på saksbehandlingen i forkant av behandling 
i UU, med krav om grundigere saksforberedelse, gjennomarbeidede studieplaner og emnebeskrivelser, 
samt utforming av planene i tråd med vedtatte retningslinjer og mal. I 2020 ble arbeidet i utvalget 
omorganisert ved at et arbeidsutvalg kontrollerer om sakene er tilfredsstillende forberedt i forkant av 
behandling i UU. Saker som ikke er tilfredsstillende forberedt, avvises og returneres til fakultetene for 
                                                   
13 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, Godkjent av høgskolestyret 11.12.2015. 
Revidert 12.12.2017 
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saksforberedelse i tråd med kravene. Det er likevel ikke uvanlig at studieplaner må behandles to eller flere 
ganger i utvalget før endelig godkjenning. Et grundig arbeid i Utdanningsutvalget gjør imidlertid at 
studieplanene til slutt blir av høy kvalitet, og Utdanningsutvalgets samlede kompetanse sikrer kvaliteten i 
utvalgsarbeidet. 

I tillegg til behandlingen av saker knyttet til godkjenning av emnebeskrivelser og studieplaner, har utvalget i 
2020 behandlet og godkjent studierelaterte forskrifter/retningslinjer og prosjekter, samt oppfølging av 
resultater av eksterne og interne evalueringer/undersøkelser. Kartlegging og presisering av terminologi 
som brukes for nettbaserte studietilbud, resultater fra Studiebarometeret, resultater fra 
Kandidatundersøkelsen, revisjon av felles retningslinjer for bacheloroppgaven, innføring av frister i arbeidet 
med studier og emner, forslag til reviderte retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av 
studietilbud, oppnevning av komite for vurdering av søknader om status om merittert underviser, VIDs 
policy for eksamensavvikling våren 2021, og utdanningsprisen er noen av sakene som har vært behandlet 
av utvalget i løpet av 2020. 

I 2019 ble retningslinjene for Utdanningsutvalget drøftet og revidert. Det ble gjort endringer i utvalgets 
sammensetning, frister for innsending av saker til utvalget, justert noe på møtegjennomføring, og innført et 
arbeidsutvalg. Erfaringene ble evaluert av utvalget i 2020 i forbindelse med den årlige drøftingen av 
mandat, og det var enighet om at endringene har fungert etter hensikt. Det ble etterlyst en bedre etablering 
av strukturer for hvordan informasjon fra AU og UU gis og når frem til saksbehandlere ved fakultetene. 
Ettersom innføring av arbeidsutvalg fungerte godt, ble det i 2020 foreslått at AU delegeres 
vedtaksmyndighet i mindre studieplansaker og at disse endringene sendes til UU til orientering. Endringen 
ble innført og forslaget til reviderte retningslinjer for utvikling, akkreditering og etablering av studietilbud ble 
vedtatt i UU i desember. 

Det har vært et mål for 2019 og 2020 at utvalget i større grad får kapasitet til å drøfte mer overordnede 
saker med relevans for utdanningskvalitet og utvikling av høgskolens studieportefølje og 
utdanningsvirksomhet. Utvalgets vurdering i 2020 var at det fremdeles i all hovedsak er studieplansaker 
som er på agendaen i utvalget. Utdanningsutvalget må mer aktivt ta initiativ til å sette relevante saker på 
dagsorden. 

Det har tidligere vært utfordringer med at studentrepresentantene ikke møter på møtene. Dette har 
forbedret seg betydelig i 2020, minst én studentrepresentant har vært til stede på de fleste møtene. 
Studentrepresentantenes tilbakemelding er at det er interessant å sitte i utvalget, men det er også 
krevende på grunn av stor saksmengde og det er ikke alltid lett å komme med innspill. Det blir mer relevant 
for studentene når sakene er fra deres fagfelt og når de har fått litt fartstid i utvalget. Det vil fortsatt være 
viktig å motivere for, og sikre studentdeltakelse og medvirkning i utvalget. 

Forskningsutvalget spiller en viktig rolle i kvalitetssikringen av ph.d.-studiene. Utvalget er av rektor delegert 
fullmakt til å forvalte og kvalitetssikre ph.d.-utdanningene og fatte nødvendige vedtak innenfor rammen av 
den til enhver tid gjeldende ph.d.-forskrift for VID. Utvalget rapporterer at det er avholdt elleve møter i 2020 
og det er behandlet 85 vedtakssaker og 11 orienteringssaker. Saker av betydning for utdanningskvalitet 
har omhandlet oppnevning av hovedveiledere, søknader om forlengelse av opptaksperioden og nye ph.d.-
emner.  

Læringsmiljøutvalgets viktigste saksområder har i 2020 vært knyttet til digitalisert undervisning og digitalt 
læringsmiljø i forbindelse med covid-19-pandemien. Utvalget opprettet en arbeidsgruppe som hadde to 
møter angående digital undervisning og digitalt læringsmiljø. Gruppen leverte på vegne av 
læringsmiljøutvalget både betenkning til sentral beredskapsgruppe i VID vedrørende viktige faktorer for et 
godt digitalt læringsmiljø, samt betenkning til e-læringskomiteen vedrørende veileder for digital 
undervisning. Denne har gått ut til alle som underviser i VID. Læringsmiljøutvalget dannet også en 
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arbeidsgruppe som jobbet med forslag til utvidet fadderordning for høstsemesteret 2020. Denne saken ble 
tatt videre av Studentparlamentet. Læringsmiljøutvalget vurderer at kvaliteten på den digitale 
undervisningen i VID er under forbedring. Utviklingen har vært positiv. Samtidig er det fortsatt rom for 
forbedring, og utvalget vil følge utviklingen. 

Vårsemesteret 2020 gjennomførte utvalget bare de to ordinære møtene som følger av reglementet. I 
forbindelse med pandemiutbruddet og nedstengning av høgskolen, ser utvalget at det ville styrket VIDs 
daglige drift dersom utvalget hadde satt i gang med ekstraordinære møter allerede i mars. I mai og juni 
hadde utvalget to arbeidsgrupper som leverte betenkninger både til beredskapsledelsen, til e-
læringskomiteen og Studentparlamentet. Svakheten i utvalgets arbeid under pandemiens første fase i 
Norge, ble tatt tak i. Høstsemesteret 2020 har derfor læringsmiljøutvalget hatt møte en gang i måneden. 
Hovedtema i møtene har vært digital undervisning og digitalt læringsmiljø. 

Det har skapt en viss utfordring for styringskvaliteten i utvalget at det har vært vanskelig å fylle antall 
ansatte i utvalget. Det er også i perioder en viss utfordring for utvalget at utskiftingen av 
studentrepresentanter skjer årlig og at turnover er relativt høy. Utfordringen ble i 2020 søkt løst ved at 
utvalget hadde et heldagsmøte ved semesterstart i januar hvor lovhjemmel for utvalgets arbeid, mandat og 
reglement ble gjennomgått. Reglementet for utvalgets arbeid ble da også justert. Et tilsvarende 
heldagsmøte kunne grunnet pandemi ikke gjennomføres høstsemesteret 2020. Kontinuiteten i utvalget fra 
vårsemester til høstsemester var stor både blant studenter og ansatte. Dette har styrket utvalgets arbeid i 
2020. Læringsmiljøutvalget har i 2020 arbeidet lite med temaområdet universell utforming. Dette er et 
sentralt område både for styringskvalitet, undervisningskvalitet og læringsmiljø. Utvalget har derfor satt 
dette på handlingsplanen for 2021. 

Også VIDs klagenemnd, skikkethetsnemnd, bachelorkomite, masterkomite, e-læringskomite, 
tilsettingsutvalg, ledermøte og høgskolestyret har i 2020 fortsatt arbeidet med viktige drifts- og 
utviklingssaker innenfor sine ansvarsområder. I 2020 har mange av sakene rettet seg mot håndtering av 
pandemien, og utrulling av tiltak for å kunne legge til rette for så normal drift gjennom digitalisering av 
undervisning og veiledning, og oppfølging av studenter.  

Arbeidet i høgskolens råd og utvalg kan sies å fungere tilfredsstillende. VID har et omfattende 
utvalgssystem med forholdsvis mange råd og utvalg, men disse spiller en helt sentral rolle i å sikre og å 
videreutvikle en felles kvalitetskultur på tvers av campusene, og bidrar til å sikre like høy utdanningskvalitet 
ved alle VIDs studiesteder. VID har imidlertid vokst betydelig etter fusjonen i 2016, og har endret 
organisering. Utdanningsutvalget har vedtatt at det i 2021 skal foretas en gjennomgang av retningslinjer for 
bachelor-, master- og e-læringskomiteen og retningslinjene for fagutvalg. Resultatene for dette arbeidet 
legges frem i kvalitetsrapporten for 2021. 
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Forslag til vedtak/innstilling: 
HMS-årsrapport 2020 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering 
 

Sammendrag 
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) stiller krav om at arbeidsmiljøutvalget (AMU) hvert år avgir «rapport om 
sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner». Jf. § 7-2. (1) 
skal Arbeidsmiljøutvalget «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål 
som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.» Det utarbeides følgelig årlig en HMS-
årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte aktiviteter.  

Høgskolestyret skal føre tilsyn med VID sitt HMS-arbeid gjennom årlig rapportering, mens AMU 
vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 

Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VIDs HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VIDs overordnede 
målsettinger. 

HMS-rapporten redegjør i kapittel to til åtte for organisering av HMS-arbeidet, IA-arbeidet, avvik og 
det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Kapittel ni viser en kort oppsummering over verneområdenes 
aktiviteter.  

HMS-årsrapporten for 2020 ble behandlet og vedtatt i AMU den 27.4.2021 og er oppdatert iht. 
innspillene som fremkom i møtet.  

 

Hovedtrekkene  

Sykefraværet i 2020 var på 5,1 %, som er 0,1 % over målsetting og en minimal reduksjon 
sammenlignet med 2019 hvor sykefraværet var 5,2 %. En reduksjon i sykefraværet kan allikevel ses 
positivt når det ses i sammenheng med omstillingsprosesser for virksomheten, overordnet og i 
enheter, og omstillinger som følge av pandemisituasjonen.  
 
Hovedfokus for VID sitt overordnede HMS-arbeid har i 2020 det vært følgende saker: 

• Sikkerhet og beredskap i forhold til pandemisituasjonen med COVID-19 
• Sikre et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø med utstrakt bruk av hjemmekontor 
• Utforming av arbeidsplasser i Bergen og Stavanger 
• Justering av organisasjonsstruktur 

 
2020 har i stor grad vært preget av omstillinger, endrede arbeidsmåter og en generell usikkerhet som 
følge av pandemisituasjonen. Det har allikevel vært et fokus på videreføring og sluttføring av saker 
innenfor campusutvikling.  Samlokalisering i Oslo er gjennomført. Samlokalisering i Stavanger og 
Bergen er i gang med ombygging/utbygging av lokaler. Flere prosjekt pågår som skal sikre at 
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premissene i er i samsvar med utvikling av arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og 
undervisningsformene. 

 

Konklusjon  

AMU konstaterer at VIDs HMS-arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler og påpeker at 
verneområdenes HMS-årsrapporter tydeliggjør at det er etablert et godt og systematisk HMS-arbeid i 
VID. Områdene i høgskolens HMS-handlingsplan anses i all hovedsak å være oppnådd. Det er 
allikevel et ønske om å utbedre rutiner for varsling. Verneområdene viser utvikling og forbedring når 
det gjelder det systematiske HMS-arbeidet og det trekkes fram at alle medarbeidere har gjennomført 
eller fått tilbud om medarbeidersamtaler. 
 
 

Vedlegg:  
HMS-årsrapport 2020 for VID vitenskapelige høgskole 
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1 Oppsummering og konklusjon  

 
Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) definerer at AMU skal «hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner».  
Jf. § 7-2. (1) skal Arbeidsmiljøutvalget «virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»  
Det utarbeides årlig en HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte 
aktiviteter.  
 
Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at VID sitt HMS-arbeid skal bidra til oppnåelse av VID sine overordnede 
målsettinger.  
 
Høgskolestyret skal føre tilsyn med VID sitt HMS-arbeid gjennom årlig rapportering, mens AMU 
vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 
HMS-arbeidet følges opp av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), lederne, verneombudene og alle ansatte 
som skal se til at VID som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 
 
HMS-rapporten redegjør i kapittel to til åtte for organisering av HMS-arbeidet, IA-arbeidet, avvik og 
det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet. Kapittel ni viser en kort oppsummering over verneområdenes 
aktiviteter.  
 
I henhold til IA-avtalen skal IA-arbeidet integreres i det systematiske HMS-arbeidet.  HMS-
handlingsplan for VID tar derfor utgangspunkt i IA-avtalen. Det ble i 2019 laget ny overordnet HMS-
handlingsplan for 2019-2022. Denne skal revideres årlig i forhold til endringer og måloppnåelse. 
AMU tar årlig utgangspunkt i HMS-handlingsplanens satsningsområder ettersom det gjør HMS-
arbeidet lettere å ses i sammenheng og evaluere i forhold til måloppnåelse. 
 
Sykefraværet i 2020 var på 5,1 %, som er 0,1 % over målsetting og en minimal reduksjon 
sammenlignet med 2019 hvor sykefraværet var 5,2 %. En reduksjon i sykefraværet kan allikevel ses 
positivt når det ses i sammenheng med omstillingsprosesser for virksomheten, overordnet og i 
enheter, og omstillinger som følge av pandemisituasjonen.  
Fra medio mars 2020 har de ansatte uten virksomhetskritiske funksjoner i stor grad utført sine 
oppgaver fra hjemmekontor. Det har vært en stor omstilling, både i forhold til arbeidssted og en 
betydelig større grad av digitale måter å samhandle og jobbe på. 
VID har hatt et fokus på både det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet for de med hjemmekontor. 
Dette har vært fulgt opp med digitale vernerunder, digitale sosiale samlinger og digitale kaffepauser i 
enhetene. 
 
Hovedfokus for VID sitt overordnede HMS-arbeid har i 2020 det vært følgende saker: 

• Sikkerhet og beredskap i forhold til pandemisituasjonen med COVID-19 

• Sikre et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø med utstrakt bruk av hjemmekontor 

• Utforming av arbeidsplasser i Bergen og Stavanger 

• Justering av organisasjonsstruktur 
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2020 har i stor grad vært preget av omstillinger, endrede arbeidsmåter og en generell usikkerhet som 
følge av pandemisituasjonen. Det har allikevel vært et fokus på videreføring og sluttføring av saker 
innenfor campusutvikling.  Samlokalisering i Oslo er gjennomført. Samlokalisering i Stavanger og 
Bergen er i gang med ombygging/utbygging av lokaler. Flere prosjekt pågår som skal sikre at 
premissene i er i samsvar med utvikling av arbeids-, samarbeids-, lærings-, forsknings- og 
undervisningsformene. 
 
Beredskapsplan for VID ble vedtatt av styret i 2016 og oppdateres jevnlig. Beredskapsplanen 
beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved håndtering av kriser, varslingslister, 
generelle beredskapsprosedyrer, plan for krisekommunikasjon, oversikt over egne enheter med 
varslingslister og liste over eksterne aktører som VID samarbeider med.  
Høgskolen skal jevnlig gjennomføre beredskapsøvelser, men har i 2020 ikke gjennomført 
beredskapsøvelse grunnet prioritering av skarp beredskap fra mars 2020. 
 
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, arbeidsplassvurderinger og tilbud om 
psykologtimer gjennom VID sin forsikringsordning. 
 
Alle ansatte og ledere har gjennomført eller fått tilbud til om medarbeidersamtaler.  
 
Vurderingen er at VID sitt HMS-arbeid er i tråd med myndighetskrav og interne regler og at målene i 
høgskolens HMS – handlingsplan i all hovedsak er oppnådd. 
 

2 Formålet 

Arbeidsmiljøloven § 7-2 (6) definerer at AMU skal «hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner». VID utarbeider følgelig årlig en 
HMS-årsrapport som redegjør for høgskolens overordnede AMU-relaterte aktiviteter.  
 
Formålet med HMS-årsrapporten er å se til at VID jobber kontinuerlig, målbevisst og systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet, iht. lov, forskrifter og egne planer. Aktivitetene skal sikre et godt og trygt 
arbeidsmiljø, i tillegg til at HMS-arbeidet skal bidra til oppnåelse av VID sine overordnede 
målsettinger for HMS:  

• Holde sykefravær på et lavt nivå og redusere frafall fra arbeidslivet 

• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø 

• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 

• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
AMU har vedtatt at HMS-handlingsplanen følger IA-avtalens virkningsperiode og overordnede 
målsettinger. Fra 2019 ble en ny HMS-handlingsplan implementert ved VID i tråd med endringene i 
ny overordnet IA-avtale gjeldende fra 2019-2022. AMUs satsningsområder er endret i samsvar med 
denne fra og med 2020. 
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3 Organisering av HMS-arbeidet  

Ved VID er HMS-arbeidet organisert på følgende måte: 
 

• Høgskolestyret fører tilsyn gjennom årlig rapportering (HMS-årsrapport)  

• AMU vedtar overordnede mål, strategier og handlingsplaner for arbeidet med HMS. 

• Rektor er overordnet ansvarlig for HMS-arbeidet, men ansvaret er delegert til HR-sjef. 

• Rektor ved HR-sjef er ansvarlig for at ledere, hovedverneombud og medlemmer i AMU får 
nødvendig HMS-opplæring. 

• Direktør for administrativ støtte var beredskapsleder frem til fratredelse av stilling juni 2020. 
Direktør for fagstøtte var beredskapsleder frem til ny direktør for administrasjon overtok 
oppgaven 01.09.20. Beredskapsleder er også øverste ansvarlig for høgskolens 
brannvernopplæring. 

• Fakultets/enhetsleder i verneområdene er ansvarlig for at lokale HMS-handlingsplaner 
utarbeides, at HMS-arbeidet følges opp, og at verneombud og ansatte i verneområde får den 
nødvendige HMS-opplæring. 

 
HMS-arbeidet følges opp av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Læringsmiljøutvalget (LMU) og 
verneombudene som skal påse at VID som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar. 
Annethvert år utarbeider VID en høgskoleovergripende HMS-handlingsplan med overordnede mål og 
tilsvarende aktiviteter. HMS-arbeidet skal både foregå overordnet i VID og i de enkelte enhetene og 
verneområdene. Det gjøres oppmerksom på at VID sin matriseorganisering medfører at enhetene og 
verneområdene ikke nødvendigvis er sammenfallende.  
Verneområdene skal etter retningslinjene for HMS-arbeid ved høgskolen utarbeide lokale 
handlingsplaner basert på VID sin overordnede handlingsplan, med lokale mål og aktiviteter.  
 
Både ledere og ansatte har ansvar for at det implementeres og utøves systematisk HMS-arbeid ved 
VID og høgskolens ansatte skal være kjent med høgskolens organisering av HMS-arbeidet og 
tilhørende relevant regelverk.  
 
Opplæring av verneombud og medlemmer i AMU er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og alle roller som er 
lovpålagt å ha nødvendig opplæring skal ha gjennomført dette. Det skal sjekkes årlig om nye ledere 
eller verneombud har et opplæringsbehov som dekkes gjennom eksterne kurstilbud. 
 

3.1 Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

3.1.1 Om AMU 

AMU er som et lovpålagt og partssammensatt utvalg for HMS-arbeid representert gjennom 
høgskolens ledelse, hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.  VID har 
satt seg som mål at alle studiesteder skal være representert i AMU ved VID.  Medlemmer velges for 2 
år av gangen fra 1. januar til 31. desember. HR-seksjonen har fast sekretærfunksjonen i utvalget. 
 
AMUs mandat er å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i 
planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av 
arbeidsmiljøet. 
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3.1.2 AMUs satsningsområder 2020 - 2022 

1. Holde sykefraværet på et lavt nivå og redusere frafall fra arbeidslivet 

1.1 Satsningsområder:  

Styrke jobbnærværet ved å forebygge og redusere sykefravær 

• Mål for VID for 2020: Sykefravær blant høgskolens ansatte skal ligge under 5%. 

 

 Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet 

• Hindre frafall fra arbeidslivet og tilrettelegge for utprøving/sysselsetting av personer med 

redusert arbeidsevne, i samarbeid med NAV 

 

2. Sikre et fullt forsvarlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø 

2.1 Satsningsområder: 

 Psykososialt arbeidsmiljø 

•  Dialogmøter, arbeidsplassvurderinger, tettere dialog med ansatte. 

. 

       Utvikle medarbeiderskap 

• Utvikle medarbeiderskap med et forpliktende og konstruktivt samspill i et godt lederskap og 

medarbeiderskap 

 Vern mot fysiske helseskader 

• Arbeidstakerne skal være vernet mot fysiske helseskader og det fysiske arbeidsmiljøet skal 

ivaretas 

• Det fysiske arbeids- og læringsmiljøet skal fremstå på en attraktiv, forsvarlig måte og være 

tilpasset bruken. 

  AKAN 

• Alle ansatte ved VID vitenskapelige høgskole tar ansvar for et rusfritt/spillefritt arbeidsmiljø 

 

3. Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 

3.1 Satsningsområder:  

Opplæring og kompetanse 

• Arbeidsgiverrepresentantene, vernetjenesten, ledere og ansatte skal ha tilstrekkelig 

opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar 
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Ivareta det systematiske HMS-arbeidet 

• HMS-arbeidet skal være forankret i ledelsen på alle nivå i høgskolen 

• HMS-arbeid foregår i alle avdelinger/enheter ved høgskolen med aktiv medvirkning fra 

medarbeidere 

• HMS-systemet skal være organisert slik at rutiner og tiltak sikrer bred medvirkning med 

definerte ansvars- og myndighetsforhold i alle ledd 

• Dokumentere at relevante lover og forskrifter følges 

.  

 
 

4. Sikre god risikostyring og beredskap 

4.1 Satsningsområde 

      Beredskap 

• VID vitenskapelige høgskole skal ha en kompetent beredskap og en oppdatert 

beredskapsplan 

    Brannsikkerhet 

• VID vitenskapelige høgskole har en forsvarlig brannberedskap og vern mot brann. 

• Alle ansatte skal kjenne til brannrutinene 

      Avviksmeldinger 

• Aktiv bruk av det elektroniske systemet Compendia for kvalitet- og avvik til bruk for 

studenter og ansatte. 

 

 

3.1.3 Representanter i AMU pr. 31.12.2020 

Arbeidstakerrepresentanter 

Hovedverneombud Elisabeth Nilsen Aas       Vara: Ellen Bjerke Høeg 
       Vara: Knut Alfsvåg 
Verneombud Line M. Skum    
Verneombud Anita Gjermestad 
    

Arbeidsgiverrepresentanter  

Rektor Bård Mæland                          Vara: Tomas Drønen   
Dir. for adm. og virksomhetsutvikling Marianne Brattland Vara: Elisabeth Brodtkorb 
HR-sjef Magnus Lind   
Dir. for fagstøtte Ingeborg Mongstad-Kvammen   
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Ingvild Skansen fra HR-seksjonen er AMU- sekretær. Bedriftshelsetjenesten Diakonhjemmet Sykehus 
deltar fast i AMU-møtene ved VID. Arbeidstakersiden har hatt lederrollen i AMU i 2020  
 

3.1.4 AMU saker i 2020 

Det har i 2020 vært gjennomført 12 møter i AMU. 
2020 har vært et spesielt år i forhold til pandemisituasjonen med COVID-19. AMU har gjennomført 
flere møter for å følge opp arbeidsmiljøsituasjonen ved VID i en endret arbeidshverdag. 
 
I tillegg til disse sakene, er følgende saker behandlet: 
 

• Oppdatering av HMS-handlingsplan for 2020 

• Utforming av arbeidsplasser i Bergen og Stavanger 

• Sykefravær  

• Justering av organisasjonen 

• Revisjon av tilsettingsreglement 

• Minikurs i IA-arbeid 

• Spørreundersøkelse/PULS 

• Arbeidsmiljø ved VID i pandemisituasjonen 

• Selvmordsforebyggende arbeid 

• Revisjon av mal for HMS-årsrapport fra verneområdene 

• Oppdatering av beredskapsplanen 

• HMS-årsrapport 2019 
 
 

3.1.5 AKAN 

AKAN er et utvalg underlagt AMU. Intensjonen er å forebygge rus og avhengighet, redusere 
sykefravær, øke effektivitet og livskvalitet, og gi ansatte som utvikler et problem et tilbud om hjelp 
før vurdering av oppsigelse. Utvalgets oppgaver er å drive forebyggende arbeid relatert til rus- og 
avhengighetsproblematikk, i tillegg til å skape en helhetlig tilnærming og større åpenhet rundt 
temaet ved VID. Retningslinjer og prosedyrer for AKAN foreligger og er implementert. 
 
 
AKAN-utvalget, nedsatt av AMU, består pr 31.12.2020 av: 

• HR-sjef Magnus Lind 

• Hovedverneombud Elisabeth Nilsen Aas 

• Tillitsvalgt Øyvind Holter- Nilsen 

• Bedriftshelsetjenesten Diakonhjemmet Sykehus 

• Administrasjonskonsulent Ingvild Skansen (sekretærfunksjon) 
 
 

3.2 Verneombud - verneombudsforum 

Høgskolen er inndelt i verneområder og det er etter samlokalisering av Fakultet for helse i Oslo 11 
verneombud i 2020. Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. I 
verneombudsforum møtes de lokale verneombudene.  
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Verneombudsforum har blitt avholdt digitalt i 2020.  
Agenda har vært 

• Status på vernearbeidet 

• Oppfølging av arbeidsmiljø og pandemisituasjon 

• Oppfølging og innspill til endringer i organisasjonsstruktur 

• Oppfølging og innspill til endringer i lokaler ved ulike studiesteder 
 
 

3.3 HMS-arbeid i verneområdene  

3.3.1 HMS-gruppe 

Ved hvert verneområde skal det være etablert en HMS- gruppe som fungerer som en 
samarbeidsarena for enhetsleder og verneombud, i verneområdets systematiske HMS- arbeid. Saker 
og utfordringer skal behandles/søkes løst på lavest mulig nivå. HMS- gruppen kan fritt invitere 
tillitsvalgte og/eller andre relevante deltakere etter behov og kompetanse, avhengig av hvilken type 
saker verneområdet jobber med. HMS- årsrapport fra verneområdene utarbeides av verneområdets 
HMS-gruppe. 
 
 

3.4 Bedriftshelsetjenesten 

VID vitenskapelige høgskole plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten, jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-1. I 2020 hadde VID avtale med fire ulike, 
godkjente bedriftshelsetjenester. Bedriftshelsetjenesten i Oslo deltar som bedriftshelsetjenestens 
representant i høgskolens AMU-møter.  
 

• VID Oslo har avtale med bedriftshelsetjenesten ved Diakonhjemmet Sykehus.  

• VID Stavanger og Sandnes har avtale med AktiMed.  

• VID Bergen har avtale med Arsana Bedriftshelsetjeneste. 

• VID Tromsø har avtale med Hemis  
 
Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor: 

• Ergonomi 

• Kartlegginger 

• Risikovurderinger 

• Organisatorisk arbeidsmiljø 

• IA og sykefraværsforebyggende arbeid 

• Inneklima 

• Systematisk HMS - arbeid 

• Helsefremmende tiltak 

• Sykdomsforebygging/Influensavaksine 

• Yrkesvaksinering reise 

• MRSA-testing studenter og stikkskade 

• Kurs og undervisning 
 
VID mottar årlige rapporter fra bedriftshelsetjenestene som VID samarbeider med.  
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I 2020 har AktiMed i Stavanger og Sandnes deltatt i HMS-gruppene, samarbeidet om 
arbeidsplassvurderinger, rådgivning i forhold til utforming av nye lokaler, samt bidratt i 
risikovurderinger knyttet til COVID-19 og det de fysiske lokalene. 
Arsana bedriftshelsetjeneste i Bergen har samarbeidet om smittevern, deltatt på vernerunder, samt 
gitt bistand knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 
I Oslo ble det gjennomført arbeidsplassvurderinger og deltatt i AMU-møter, i tillegg har det vært 
bistand i forhold til smittevern og vernerunder. 
HEMIS i Tromsø har i 2020 ikke gitt noen bistand. 
 
Grunnet manglende tilgang på influensavaksine i 2020, har det ikke vært mulig å tilby dette. 
 

4 Inkluderende arbeidsliv 

4.1.1 HMS-handlingsplanens overordnede mål for det systematiske HMS-
arbeidet 

VID vitenskapelige høgskole har videreført overordnet IA-avtale som gjelder fra 2019-2022. VID sin 
HMS-handlingsplan er basert på IA-avtalens overordnede målsetting som er «å skape et arbeidsliv 
med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke 
sysselsettingen». 
 
Høgskolens HMS-handlingsplan som inkorporerer IA-avtalens mål danner videre grunnlaget for 
verneområdenes HMS-handlingsplaner.   
 
I 2020 var de overordnede mål i HMS-handlingsplan for VID:  
• Holde sykefravær på et lavt nivå og redusere frafall i arbeidslivet 
• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø  
• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS- kompetanse 
• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
Sykefravær 
 
For 2020 var sykefraværet ved VID fra 5,1%, mens det i 2019 var på 5,2 %.  Det er en reduksjon på 0,1 
prosentpoeng, allikevel 0,1 prosentpoeng over målet på 5% for 2020. Det redegjøres her videre for 
VID sitt samlede sykefravær og det er tatt forbehold om at ikke alt fravær var innrapportert på 
rapporteringstidspunktet.  
 
Det er flere enheter som når VID sitt overordnede mål på 5 %  
 

 

• Fakultet for helsefag Sandnes 

• Stavanger 

• Fakultet for sosialfag 

• Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag Oslo 

• Senter for diakoni og profesjonell praksis 

• Avdeling for fagstøtte 
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Følgende enheter har et samlet sykefravær som ligger over 5%: 

• Fakultet for helsefag Bergen 

• Fakultet for helsefag Oslo 

• KUN (Tromsø) 

• Avdeling for administrativ støtte 
 
 
Langtidssykefraværet utgjør 4,5 %, korttidssykefraværet 0,6 % og egenmeldt fravær er på 0,3 % av 
det samlede sykefraværet.  
 
Av høgskolens verneområder har fire en økning i sykefraværet, mens de resterende har en reduksjon 
i sykefraværet sammenlignet med 2019. 
 
 
 
Sykefravær i verneområdene 2020: 
 

 
 
Sykefraværet er drøftet i AMU, som påpekte at det overordnede sykefraværet ved VID er relativt 
lavt, særlig når det ses i sammenheng med at det er gjennomført, og fortsatt gjennomføres, flere 
omstillingsprosesser, fusjoner og virksomhetsoverdragelser, og fordi VID har en høy andel eldre 
arbeidstagere.  2020 har også vært et spesielt år med primært hjemmekontor og omstilling i 
arbeidsmåter for mange grunnet pandemisituasjonen. Ettersom det totale sykefraværet er redusert 
fra 5,4% til 5,1% fra 2019 til 2020, er det en indikasjon på at pandemisituasjonen ikke har påvirket 
det totale sykefraværet så mye som fryktet. 
Sykefravær følges opp nærmere i enhetene. Ledere i VID får hver måned oppdatert 
sykefraværsstatistikk for sine områder og totalt. Det er et lederansvar å utarbeide konkrete tiltak i 
samarbeid med enhetene og verneombudene for å redusere sykefraværet. Det skal fokuseres på 
helsefremming og jobbnærvær.  
 
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og VID jobber aktivt for et inkluderende arbeidsliv ved å 
tilrettelegge for ansatte som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt med virkemidler som 
redusert/tilpasset arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, innkjøp av kontormøbler og andre 
hjelpemidler, samt tilbud om psykologtimer og arbeidsplassvurderinger.  
 

Ant. mulige

ans dverk

Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %

Sandnes 11443,6 36,5 0,3 % 98,1 0,9 % 313,6 2,7 % 411,7 3,6 %

Oslo Avdeling for administrativ støtte + "Rektor" 8829,1 59,1 0,7 % 129,1 1,5 % 371,2 4,2 % 500,3 5,7 %

Oslo Avdeling for fagstøtte 1663,2 1 0,1 % 4 0,2 % 0 0,0 % 4 0,2 %

Oslo Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 4027 3,2 0,1 % 28,8 0,7 % 131 3,3 % 159,8 4,0 %

Oslo Fakultet for sosialfag 10906,8 15,2 0,1 % 55,9 0,5 % 388,7 3,6 % 444,6 4,1 %

Oslo Fakultet for helsefag 14709,3 33,2 0,2 % 47,9 0,3 % 944,8 6,4 % 992,7 6,7 %

Oslo Fakultet for helsefag, Diakonova 6753 15,2 0,2 % 30,2 0,4 % 376,3 5,6 % 406,5 6,0 %

Oslo FORSKNING 8331,8 18,2 0,2 % 34,8 0,4 % 210,2 2,5 % 245 2,9 %

Bergen Betanien 7826,9 18,7 0,2 % 52,5 0,7 % 702,6 9,0 % 755,1 9,6 %

Bergen Haraldsplass 11478,8 27,4 0,2 % 56,9 0,5 % 572,6 5,0 % 629,5 5,5 %

Stavanger 12633,5 22,7 0,2 % 55,1 0,4 % 494,7 3,9 % 549,8 4,4 %

KUN (Tromsø) 1730 17 1,0 % 22 1,3 % 6 0,3 % 28 1,6 %

TOTAL 100333,0 267,4 0,3 % 615,3 0,6 % 4511,7 4,5 % 5127 5,1 %

(1 - 16 dager) (>= 17 dager) sykefravær

Egenmeldt Kortidsfravær Langtidsfravær Totalt
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4.1.2 Livsfaseorientert personalpolitikk 

En revidert livsfaseorientert personalpolitikk ble implementert i 2018. Det har vært et mål å sette 
fokus på alle medarbeidere og å etablere en policy som omfatter alle grupper av ansatte, i 
motsetning til den tidligere seniorpolitikken som kun omfattet en ansattgruppe. Livsfaseorienterte 
personalpolitikk i VID åpner for individuelle tilpasninger for å kunne imøtekomme medarbeiderens 
behov mer direkte og har en fleksibel tilnærming til livsfase og livssituasjon.  
 
Livsfaseorienterte personalpolitikk i VID skal i særlig grad støtte realiseringen av VID sitt overordnede 
mål innen fire hovedområder:  

• Bidra til at VID blir ansett som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass 

• Legge til rette for intern kunnskapsdeling, med spesielt fokus på kompetanseoverføring  

• Legge til rette for kompetanseutvikling i alle livsfaser 

• Tilstrebe mangfold og likestilling 
 
Gjennomsnittsalderen i VID pr. 31.12.2020, er 49 år. Livsfasepolitikk i VID inneholder tiltak spesielt 
rettet mot seniorer, men siden VID ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle ansatte uansett 
alder, innebærer den livsfaseorienterte personalpolitikken rammer og tiltak også for ansatte i andre 
livsfaser. I den livsfaseorienterte personalpolitikken skal den ansatte forholde seg til sin nærmeste 
leder, og det er lederens ansvar å vurdere individuelle livsfaseorienterte tiltak. 
 
Følgende tiltak er etablert, uavhengig av livsfase, for alle ansatte: 

• Livsfase som tema i medarbeidersamtalene: vurdere behov og mulighet for tilrettelegging 

• Vurdere behov for kompetanseutvikling 

• Mulighet for tilpasset/redusert arbeidstid; gjennomsnittsberegning av arbeidstid for 
vitenskapelig ansatte og fleksitidsordning for administrativt ansatte 

• Velferdspermisjon 

• Stimulere til fysisk aktivitet gjennom mulighet til trening 1t/uke i arbeidstiden for ansatte i 
80-100 % stilling, ansatte over 62 år i 50-100 % stilling 

• Pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse 

For ansatte i livsfasen «ny i arbeidslivet» er følgende tiltak etablert: 

• Introduksjonsprogram for nyansatte 

• Fadderordning/veiledningsgrupper 

• Ekstra tid til forberedelse, orientering og faglig oppdatering for vitenskapelig ansatte 

• Tilrettelegging i forbindelse med omsorgsansvar for små barn 
 
For ansatte i livsfasen «etablert» er disse tiltak implementert: 

• Vurdering av interne karrieremuligheter 

• Utfordring på nye områder - ansvar for prosjekter/utviklingsoppgaver 

• Kompetanse-/kunnskapsdeling gjennom fadderordningen 
 
For ansatte i livsfasen «sen-karriere» er følgende tiltak implementert:  

• Medarbeidersamtale med fokus på status og videre utvikling 

• Tilbud om pensjonskurs 

• Mulighet til fortsatt kompetanseutvikling 

• Kompetanse-/kunnskapsdeling gjennom fadder-/mentorordninger  

• Ekstra feriedager fra det året man fyller 60 år 

• Mulighet til individuell tilrettelegging 

• Mulighet til redusert arbeidstid 
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• Emeritiordning som tilrettelegger for forlenget tilknytning til VID for professorer, dosenter og 

førstekompetente som mottar alderspensjon  

Introduksjonsprogrammet som er etablert som et tiltak for nyansatte, og skal bidra til at nyansatte 
opplever mottakelsen som arbeidstaker ved VID som god og profesjonell. Den nyansatte skal enklere 
kunne gjøre seg kjent med VID som organisasjon, VID sine rutiner og arbeidsverktøy og raskt komme 
i gang i sin nye stilling. 
 
Introduksjonsprogrammet inneholder:  

• Rutiner for mottakelse av nye medarbeidere 

• Velkomstmail fra HR 

• «Ny ansatt»-fane på ansattsiden 

• Minikurs via Skype 

• Introduksjonsdag med relevante temaer 
 

4.1.3 Velferd  

Ved VID er følgende velferdstilbud etablert: 

• Mulighet for barnehageplass i Oslo og Bergen. 

• Treningstilbud til alle ansatte gjennom bedriftsavtale med SatsElixia, videre er det muligheter 
for lokale treningsfasiliteter ved de ulike campus og gjennom mulighet til trening 1t/uke i 
arbeidstiden for ansatte i 80- 100 % stilling. 

 

5 Avvik, nestenulykker og ulykker 

Melding om avvik, nestenulykker og ulykker som omhandler ansatte skal meldes elektronisk i avviks- 
og forbedringssystemet fra Compendia. Innkomne saker saksbehandles i seksjonen som har ansvar 
for fagområdet, og ved behov gis råd og veiledning om håndtering og oppfølging. Det har ikke vært 
rapportert om alvorlige hendelser i 2020.  
Ingen saker er meldt til Arbeidstilsynet i 2020.  
 

6  Psykososialt arbeidsmiljø 

AMU har i samsvar med høgskolens virksomhetsplan og internkontrollforskriften besluttet at VID 
gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse hvert annet år.  VID i gjennomførte i 2018 sin første 
arbeidsmiljøundersøkelse. 
Det ble i 2020 ikke gjennomført en ordinær arbeidsmiljøundersøkelse, denne ble utsatt til 2021 
grunnet pandemisituasjonen. Det ble derimot gjennomført en spørreundersøkelse – PULS, med den 
hensikt å få en status på hvordan de ansattes opplevelse av nåsituasjonen var i forhold til 
arbeidsmiljø og arbeidsforhold, og eventuelt iverksette tiltak ved større negative funn. 
 
Enhetens vurderinger og aktiviteter i tilknytning til HMS-arbeidet fremkommer i enhetenes HMS-
årsrapporter for 2020. 
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7  Fysisk arbeidsmiljø 

VID er ved utgangen av 2020 etablert på fem forskjellige campus, to i Bergen, Oslo og Sandnes, 
Stavanger og et mindre studiested i Tromsø. De to studiestedene for fakultet for helse i Oslo, 
Diakonhjemmet og Diakonova, ble samlokalisert på Steinerud sommeren 2020.  Fakultet for helse ble 
samlokalisert i et nyoppsatt modulbygg på Steinerud. 
 
Bygningsmassen totalt er av varierende alder og kvalitet. Krav til god bygningsmessig standard, 
universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas.  
 
Ved VID Diakonhjemmet er det i 2020 gjennomført tiltak for å forbedre inneklima og lysforhold i 
deler av bygningsmassen.  Begge disse tiltakene har hatt positiv effekt både på inneklima og 
energiforbruk.  Det er videre også utført en del ombygging og oppussing av eksisterende lokaler på 
Steinerud. VID Diakonhjemmet er i hovedsak universelt utformet gjennom tilpasninger og 
modifikasjoner av en bygningsmasse som er av varierende alder og kvalitet. 
 
VID Sandnes er et moderne bygg fra 2007 og scorer høyt på universell utforming og energiforbruk. 
 
I vedtak fra 2019 ble det besluttet at VID Sandnes og VID Stavanger skal samlokaliseres i Stavanger. 
Lokalene i Stavanger skal gjennom et ombyggingsarbeid medfører en periode med midlertidige 
lokaler for VID Stavanger. De ansatte skal i ombyggingsperioden være i Kannikgården i Stavanger. 
 
Campus ved VID Betanien skal fraflyttes i 2021 og derfor er ingen større endringer eller arbeid utført.  
Bygget er tilfredsstillende tilpasset universell utforming. 
 
I forbindelse med samlokalisering i Bergen skal det utføres en omfattende ombygging ved 
Haraldsplass og ingen vesentlige endringer eller utbedringer er planlagt før dette. 
 

7.1 Campusutvikling i VID 

VID har mål om samlokalisering på fellescampus fra: 
• Høsten 2020 i Oslo 
• Høsten 2021 i Bergen 
• Høsten 2022 i Stavanger 
 
Basert på campusstrategien, er det utarbeidet rom- og funksjonsprogram for campusene som er 
grunnlaget for bestillingene til arkitektene som arbeider med å utforme campusene i Oslo, Bergen og 
Stavanger. VID eier ikke sine egne bygg og arbeidet med samlokalisering og campusutvikling skjer i 
tett samarbeid med utleierne.  
 
I tråd med campusstrategi og prinsipper og føringer fra styret forutsetter rom- og 
funksjonsprogrammene en høyere bruksgrad av arealene for undervisning/læring så vel som for 
arbeid og samarbeid. Det forutsetter videre utvidet undervisnings- og åpningstid for en rekke 
støttefunksjoner, og endringer i oppdeling og organisering av undervisningstid. 
 
I Oslo ble studiestedene samlokalisert på Steinerud fra høsten 2020. Fakultet for helsefag i Oslo ble 
samlokalisert i modulbygg, og deler av arealene som ble frigjort ble bygget om til undervisningsrom 
og grupperom. Øvingsposten ble utvidet, atriet og kantinen gjort om slik at de fungerer bedre som 
læringsareal. Det ble også gjort flere interne omrokkeringer av enheter i forhold til ombygning og 
arealutnyttelse i lokalene på Steinerud i forbindelse med samlokaliseringen.  
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I Bergen bygges felles campus på Haraldsplass med innflytting høsten 2021.  Det er plan for gjenbruk 
av nåværende høgskole, kombinert med et nytt forbindelsesbygg mellom nåværende høgskole og 
sykehus, i tillegg til totalrehabilitering av fellesarealer i sykehusbygget.  
 
Lokalisering av samlokalisering i Stavanger ble vedtatt juni 2019 med mål om felles innflytting høsten 
2022. Lokalene i Stavanger skal først gjennom en ombygningsprosess som innebærer midlertidige 
lokaler i Kannikgården i Stavanger for de ansatte i denne perioden. 
 
I det pågående arbeidet med campusutvikling er effektmålet å bidra til at høgskolen lykkes med 
utviklingen av fellescampus og samlokalisering. Det innebærer at campusstrategiens mål om 
attraktive og bærekraftige campus, at ansatte og studenter vil jobbe og studere på campus, at de 
fysiske premissene / fasilitetene tilrettelegger for integrasjon av utdanning, forskning og 
kunnskapsdeling, og at VID bidrar til å utvikle neste generasjons praksis og fremtidens yrkesutøvere, 
blir realisert. 
 

8 Intern HMS-revisjon 

VID ønsker å synliggjøre viktigheten av et målrettet HMS-arbeid. HMS organisering og prosedyrer 
gjøres kjent for både ledere og ansatte slik at de benyttes i høgskolens HMS –arbeid, noe som i dag 
ivaretas gjennom høgskolens personal- og HMS-håndbok som er tilgjengelig via VID sine nettsider. 
Leverandør av verktøyet, innhold og rådgiving innen personal og HMS er Compendia. Compendia står 
for oppdateringer av alt innhold som følge av lovendringer. VID er selv redaktør for de lokale 
retningslinjene og har ansvar for jevnlig oppfølging og revisjon av innholdet. 
 
Beredskapsplan for VID ble vedtatt av styret i 2016 og oppdateres årlig. Beredskapsplanen omfatter 
hele høgskolen og beskriver høgskolens organisering og fordeling av ansvar ved håndtering av kriser, 
varslingslister, generelle beredskapsprosedyrer, plan for krisekommunikasjon, oversikt over egne 
enheter med varslingslister og liste over eksterne aktører som VID samarbeider med, herunder 
Sjømannskirken. Beredskapsplan skulle etter planen vært revidert i 2020, grunnet av sammenfall 
mellom vakanse i stilling som beredskapsrådgiver, ny beredskapsleder og pandemi med dertil skarpt 
beredskapsarbeid over lang tid, ble planen ikke revidert i 2020. Beredskapsplanen er primært bygd 
opp for enkelthendelser heller enn hele høgskolen. I 2021 er det derfor planlagt en revisjon av 
planverk og organisering. 
 
I forbindelse med oppdatering av beredskapsplanen blir ROS-analyse Hendelser oppdatert hvert 2. 
år, sist gang i 2018. Neste oppdatering gjøres i 2021. 
 
Høgskolen har en operativ og godt skolert stab innenfor det psykososiale omsorgsarbeidet dersom 
en hendelse skulle skje. På kort tid vil høgskolen kunne etablere; pårørendesenter, 
studentsamlingsted ved alle studiesteder. Høgskolens Pårørendetelefon er lokalisert i Bergen. Ved 
større hendelser har høgskolen etablert beredskapssamarbeid med politi og kommune.  
 
Høgskolen har i 2020 ikke gjennomført beredskapsøvelse på overordnet nivå. Beredskapsøvelse ble i 
samråd med Sjømannskirken besluttet utsatt til våren 2021 grunnet betydelig beredskapsarbeid i 
forbindelse med pandemisituasjonen  
VID satte sentral beredskapsstab i tilknytning til pandemien to ganger i løpet av 2020. Det ble 
gjennomført 35 beredskapsmøter i 2020.  Pandemisituasjonen har utover dette blitt håndtert i linjen. 
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VID inngikk en avtale om bruk av sikresiden.no i siste halvdel av 2020. Dette er et verktøy som, 
dersom det blir brukt riktig, vil kunne hjelpe i arbeidet med å utvikle en enda bedre sikkerhetskultur i 
VID. 
 
Det ble i 2018 vedtatt en rutine for brannforebyggende arbeid i VID som sier at ansatte i mer enn 50 
% stilling hvert 5. år skal gjennomføre brannvernforebyggende opplæring via e-læringskurs og 
praktisk brannslukningsøvelse på arbeidsplassen ved hjelp av VR-briller. Alle skal ha gjennomført 
dette første gang senest i 2019. 
 
VID har også etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som består av følgende tre 
hovedelementer:  

• styrende – overordnet policy 

• gjennomførende - risikovurderinger 

• kontrollerende- rapportering av avvik  
 

9 Måloppnåelse i verneområdene 

Alle verneområdene ved VID rapporterer årlig om status for eget HMS-arbeid. Verneområdenes egne 
mål skal være i samsvar med høgskolens overordnede mål for det systematiske HMS-arbeidet. 
Formålet med rapporteringen er å sikre at det systematiske arbeidet i verneområdene blir ivaretatt i 
henhold til lovverk og interne retningslinjer. Status for eventuelle tiltak skal vurderes for videre 
oppfølging og prioritering. Dette følges opp i verneområdene. 
 
Enhetsledere har ansvar for å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i 
HMS-arbeidet, herunder også informasjon om endringer. Det skal også tilrettelegges for at 
arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 
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Verneområdene har rapportert på følgende overordnede mål: 

• Holde sykefravær på et lavt nivå og redusere frafall fra arbeidslivet 

• Sikre et fullt forsvarlig psykososialt og fysisk arbeidsmiljø 
 

• Tydeliggjøre ansvarsforhold i HMS-arbeidet og sikre nødvendig HMS-kompetanse 

• Sikre god risikostyring og beredskap 
 
Kartlegging av det systematiske HMS-arbeidet i verneområdet viser at verneområdene i stor grad har 
fulgt opp vedtatte rutiner i 2020: 
 
FTDL Oslo:  Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag Oslo 
FH Oslo:   Fakultet for helsefag Oslo,  
FS:   Fakultet for sosialfag 
FHS:   Studiested Sandens 
SDP:   Senter for diakoni og profesjonell praksis 
FH Bergen:  Studiested Bergen 
Stavanger + SMG: Studiested Stavanger (inkl. senter for misjon og globale studier og KUN) 
Avd. adm. støtte fagstøtte Oslo: Avdeling for administrativ støtte og avdeling for fagstøtte 

 
 

 FTDL 
Oslo 

FH 
Oslo 

FS FHS SDP FH 
Bergen 

Stavan
ger + 
SMG 

Avd. 
adm. 
støtte og 
fagstøtte 
Oslo 

KUN 

Er det gjennomført 
kartlegginger; som 
risikovurdering, 
vernerunde, 
arbeidsmiljøundersø
kelse og eller/HMS-
runde 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er det utarbeidet 
handlingsplaner som 
del av 
kartleggingen(e) 
nevnt over 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei 

Er det gjennomført 
medarbeidersamtale 
med alle 
medarbeidere 

Ja Ja Ja Ja Ja Alle har 
fått 
tilbud, 
men ikke 
alle er 
gjennomf
ørt 

Ja Alle har 
fått 
tilbud, 
men ikke 
alle har 
gjennomf
ørt 

Ja 

Er det gjennomført 
minimum 1 møte i 
semesteret i HMS-
gruppe?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Er møtereferat sendt 
AMU? 

Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei 
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Regnskap pr. mars 2021 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret tar regnskapet for mars til etterretning. 
 

Sammendrag 
Resultat etter finansposter er 9,9 MNOK høyere enn budsjett. Inntektene er 2,4 MNOK under 
budsjett, personalkostnadene er 9,1 MNOK lavere enn budsjettert, øvrige driftskostnader er 3,1 
MNOK lavere enn budsjettert og finansinntektene er omtrent som budsjett. 
 

Vedlegg:  
Regnskapsrapport pr. mars 2021 
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1. Resultatregnskap per mars 2021 

Resultat etter finansposter per mars 2021 viser 7,5 MNOK i overskudd, mot -2,4 MNOK i budsjett, 
dvs. et positivt avvik på 9,9 MNOK.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultat etter finansposter er 9,9 MNOK høyere enn budsjett. Inntektene er 2,4 MNOK under 
budsjett, personalkostnadene er 9,1 MNOK lavere enn budsjettert, øvrige driftskostnader er 3,1 
MNOK lavere enn budsjettert og finansinntektene er omtrent som budsjett.  

INNTEKTER  

Inntektene per mars er på ca. 146,0 MNOK, som er 2,4 MNOK under budsjett.  
 
Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter, gaveinntekter, statstilskudd og øvrige 
inntekter. De enkelte postene er redegjort for nedenfor. 
 
 
Tabell 1 Inntekter per 31. mars 2021 
 

 
 

Oppdrag og prosjektinntekter  

Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag- og bidragsprosjekter. Det er budsjettert med ca. 50,6 MNOK 
i prosjektinntekter i 2021 som utgjør 8,5 prosent av totale inntekter.  
 
Per mars er prosjektinntektene 10,9 MNOK, som er ca. 1,7 MNOK under 
budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med at flere 
prosjekter er utsatt eller ikke gjennomført pga. Korona-pandemien.  

 

Studieinntekter  

Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og påvirkes av antall studenter og 
nivået på studieavgiftene. Det er budsjettert med 81,2 MNOK i studieinntekter i 2021 som utgjør 13,6 
prosent av totale inntekter.     
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

1 INNTEKTER 145 960 148 377 -2 417 98 % 597 941

Oppdrag/Prosjektinntekter 10 907 12 650 -1 743 86 % 50 602

Varer- og tjenesteinntekter 831 1 475 -644 56 % 5 900

Studieinntekter 18 343 19 193 -850 96 % 81 203

Gaveinntekter og tilskudd eier 391 955 -564 41 % 3 820

Statstilskudd 111 097 111 097 0 100 % 444 387

Øvrige inntekter 4 391 3 007 1 384 146 % 12 029

Regnskap pr. mars 2021 
 (Tall i hele tusen)    Regnskap      Budsjett      Bud Avvik   

   Års bud 
2021   

 Inntekter  145 960 148 377 -2 417 597 941 

 Personalkostnader  -99 455 -108 598 9 143 -416 335 

 Øvrige driftskostnader  -39 231 -42 368  3 138 -176 069 

 Finansposter  190 185 5 558 

 Resultat  7 464 -2 405  9 869 6 094 
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Per mars er studieinntektene 18,3 MNOK, som er ca. 0,9 MNOK lavere enn 
budsjett. Frafall i forhold til budsjettert er grunnen til det negative avviket.  

 

Gaveinntekter 

I 2021 er det budsjettert med 3,8 MNOK i gaveinntekter og tilskudd fra eier 
(tilskudd fra eier utgjør 1,0 MNOK), som totalt utgjør 0,6 prosent av totale 
inntekter.     
 
Per mars er gaveinntekter og tilskudd fra eier på ca. 0,4 MNOK, som er 0,6 
MNOK lavere enn budsjett. Hovedårsaken er at VID foreløpig ikke har mottatt 
tilskudd fra eier. Også gaveinntektene er under budsjett. Vanligvis er 
gaveinntektene størst i november og desember. Det er budsjettert med en ny 
stilling til fundraising. Stillingen er foreløpig satt på vent inntil prosjektet vedr. 
fellestjenester sammen med Diakonhjemmet er avklart.  
 

Statstilskudd 

I budsjett for 2021 er det budsjettert med 444,4 MNOK i statstilskudd som 
utgjør 74,3 prosent av totale inntekter.  
 
Statstilskuddet er periodisert i h.t. budsjettert. Statstilskuddet for 1. halvår ble 
mottatt i januar og er periodisert over 6 måneder. 

 

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter 

I budsjett for 2021 er det budsjettert med 17,9 MNOK i inntekter for disse 

postene, som utgjør 3 % av totale inntekter.  Posten består av inntekter fra 

Kirkerådet knyttet til KUN, utleie av Fredensborgveien 26 og IT-tjenester. 

Inntektene per mars 2021 er på 5,2 MNOK som er 0,7 MNOK over budsjett. 

Overskuddet skyldes i stor grad fremleie av Fredensborgveien 26, men 

husleien VID betaler har tilsvarende negativt avvik.  

KOSTNADER 

Kostnadene per mars 2021 er på 138,7 MNOK, som er 12,3 MNOK lavere enn budsjett. De enkelte 
postene er redegjort for nedenfor.  

 

Personalkostnader 

Personalkostnadene består av fastlønn inkludert feriepenger, variabel lønn, sosiale kostnader (dvs.  
arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader), refusjoner og øvrige personalkostnader (dvs. 
personalforsikring, bedriftshelsetjeneste, servering for ansatte og velferd til ansatte). Det er 
budsjettert med 416,3 MNOK totalt for 2021 som er 69,6 prosent av totale inntekter.   

 

 

 

 

 

 

117%
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Tabell 2 Personalkostnader per 31. mars 2021 

 

 
 
Personalkostnadene per mars 2021 er 9,1 MNOK lavere enn budsjett. 

 

Fast lønn 
Fastlønnen per mars er på 77,1 MNOK, som er 4,5 MNOK lavere enn budsjett 
eller et positivt avvik på 5,5 prosent. Det positive avviket skyldes at det er 
budsjettert med mange ansettelser i 1. kvartal 2021, og mange av disse 
ansettelsene er utsatt, men skal gjennomføres. 
 

 

Variabel lønn  
Variabel lønn per mars er på 5,9 MNOK, som er 0,9 MNOK lavere enn 
budsjett. Hovedårsaken er at det foreløpig ikke er utdelt noen 
utdanningsstipender. 

 

Sosiale kostnader  
Sosiale kostnader per mars 2021 er på 19,8 MNOK og er 1,3 MNOK lavere 
enn budsjettert. Underforbruk på fastlønn er hovedårsaken til det positive 
avviket. 

 

Refusjoner 
Refusjoner per mars er på 4,1 MNOK, som er 2,0 MNOK høyere enn 
budsjett. Sykefraværet hittil i 2021 er 5,8 %, som er noe over det som er 
budsjettert. Langtidssykefraværet er på 5,2 %. 
 
 
Øvrige driftskostnader  
Det er budsjettert med 176,1 MNOK i øvrige driftskostnader i 2021, som utgjør 29,4 prosent av 
inntektene. De største postene er eiendom (82,9 MNOK), avskrivninger/inventar (28,1 MNOK), drift, 
vedlikehold, og lisenser (16,9 MNOK), administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, 
avgift til Kopinor, telefon, porto, totalt ca. 14,6 MNOK), markedsføring (5,0 MNOK) og reise- og 
seminarkostnader (10,2 MNOK).   
 
Per mars 2021 er øvrige driftskostnadene på 39,2 MNOK, som er 3,1 MNOK 
under det som er budsjettert. Det største positive avviket finnes på 
avskrivninger/inventar med +1,9 MNOK, reise- og seminarkostnader med 
+1,3 MNOK og drift, vedlikehold og lisenser med +1,4 MNOK.  
 
 

NOK 1000 Faktisk Budsjett Avvik % av Budsjett Status Årsbudsjett

3 PERSONALKOSTNADER -99 455 -108 598 9 143 92 % -416 335

Fast lønn og feriepenger -77 103 -81 565 4 462 95 % -306 476

Variabel lønn -5 867 -6 801 934 86 % -30 141

Øvrige personalkostnader -763 -1 124 361 68 % -4 494

Sosiale kostnader -19 820 -21 140 1 320 94 % -83 354

Refusjoner 4 098 2 032 2 066 202 % 8 129
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BALANSE PER 31.03.2021 
Balansen viser at VID har 308,0 MNOK i eiendeler, hvorav 79,0 MNOK i anleggsmidler og 221,7 MNOK 
i bankinnskudd. 
 

Balanse VID (NOK 1000) 31.03.21 31.12.20  

Anleggsmidler      79 004      77 720  

Bankinnskudd    221 720       78 901   

Omløpsmidler    229 014     111 109   

Sum Eiendeler    308 017     188 829   

    

Egenkapital      81 415       73 951   
Gjeld    226 602    114 878  

Sum gjeld og egenkapital    308 017     188 829   
 
 
VID har 81,4 MNOK i egenkapital, som er en økning fra 31.12.20 på 7,5 MNOK. Dette skyldes at det 
positive resultatet i sin helhet er tilført egenkapitalen. Bankinnskuddet er på 221,7 MNOK og 
høgskolen har god likviditet. Økningen i bankinnskudd siden 31.12.20 skyldes at statstilskuddet for 1. 
halvår har kommet, likeledes har vi mottatt studieinntekter for 1. halvår.    

Den kortsiktige gjelden er på 226,6 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.20 skyldes 

periodiseringer av statstilskudd og studieinntekter. 

Prognose for året 

 

 

Inntekter 

 
VID får trolig en mindre svikt i prosjektinntektene i 2021 grunnet Corona-pandemien.  
 

Personalkostnader 

 
Det er budsjettert med mange nyansettelser i 2021. Disse kommer, men mange på et senere 
tidspunkt enn budsjettert. 
Sykefraværet er pr. d.d. noe høyere enn budsjettert. Dette gir mer refunderte sykepenger enn lagt til 
grunn i budsjettet. Mye av det positive avviket går bort i økt bruk av vikarerer etc.  
 

Øvrige driftskostnader 

 
Det er fortsatt lav reisevirksomhet i forhold til budsjett, selv om budsjettet for reisekostnader ligger 
på et helt annet nivå enn i 2020.  
 
Foreløpig er det lave kostnader i forbindelse med campusprosjektene, men kostnadene kommer noe 
senere enn lagt til grunn under periodiseringen av budsjettet.  

Prognose pr. mars 2021

 (Tall i hele tusen)

 Inntekter 594 941 597 941 -3 000

 Personalkostnader -406 335 -416 335 10 000

 Øvrige driftskostnader -174 069 -176 069 2 000

 Finansposter 558 558 0

 Resultat 15 095 6 095 9 000

Avvik budsjett 

prognose
Prognose 2021    Års bud 2021 
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Estimatet er forsiktig, og forutsetter full drift f.o.m. august. 
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Internrevisjonsrapport for VID 2021 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar internrevisjonens rapport fra revisjonsarbeidet våren 2021 til orientering.  
 

Sammendrag 
Høgskolestyret vedtok i styremøtet, 26. oktober 2020, å opprette en ordning for internrevisjon og en 
revisjonsplan for 2021 der gjennomgang av overordnet styringsmodell og en helhetlig modell for 
risikostyring ble definert som ett av revisjonsområdene for våren 2021. PwC ble valgt som 
internrevisor. Internrevisjonsarbeidet har pågått i perioden desember 2020 til mars 2021. Formålet har 
vært å gi en vurdering av hvordan overordnet styringsmodell ved VID er etablert og hvordan den 
fungerer.  
 
Høgskolestyret fikk en orientering om internrevisors pågående arbeid til styremøtet 10 mars. 
Internrevisor avleverte 24. mars sin rapport, Vurdering av VIDs styringsmodell (se vedlegg). Rektors 
ledermøte ble orientert om rapporten i sitt møte 13. april.   
 
Rapporten gir først et sammendrag med hovedobservasjoner- og anbefalinger og dernest utdypende 
observasjoner knyttet til åtte hovedelementer av god styring og kontroll, og utdypende anbefalinger 
knyttet til fem oppsummerende parametere. Disse er: (1) strategi, mål og ambisjoner, (2) strategi, 
plan- og budsjettprosess, (3) organisering, roller og ansvar, (4) administrative støtteprosesser, og (5) 
kultur og lederrollen. 
 
Revisjonsrapporten er vedlagt i sin helhet, da tematikken, vurderingene og anbefalingen vurderes å 
være relevante for styret å få belyst ut over et kort sammendragsnivå.  
 
Rektors forslag til oppfølging av revisjonsanbefalingene: Revisjonsrapporten vil bidra til å rigge og 
profesjonalisere organisasjonen mot nye ambisjoner, og blir spesielt viktig i prosessarbeidet med ny 
strategi for VID 2022-2024. Rektor har også på bakgrunn av internrevisjonens rapport besluttet å 
innføre en 3 årig langtidsbudsjett og har igangsatt et arbeid med forbedring av VIDs budsjett- og 
styringsprosesser. 
 
 
 

Vedlegg:  
1. Innledende vurdering av VIDs styringsmodel 
2. Internrevisjonsrapport: Vurdering av VIDs styringsmodell 
  
 
 
 



27/21 Internrevisjonsrapport for VID 2021 - 20/02295-8 Internrevisjonsrapport for VID 2021 : Innledende vurdering av VIDs styringsmodel

Styret ved VID - Vitenskapelig Høgskole
Kopi: Rektor

Administrasjonsdirektør

24. mars, 2021

Internrevisjonsrapport: Innledende vurdering av VIDs styringsmodell

Revisjonens bakgrunn, formål og innretning

VID har de siste årene har gjennomgått vesentlige endringer, blant annet gjennom fusjonen og
tilhørende organisasjonsutvikling. VID har høye ambisjoner fremover, herunder for videre vekst og
universitetsakkreditering. For å lykkes er det viktig at styringsmodellen er tydelig definert, forstått
og anvendt gjennom hele organisasjonen, slik at alle trekker i samme retning i utviklingsarbeidet
og at etablerte spilleregler følges.

2021 er det første året med internrevisor ved VID. Ved etablering av internrevisjonsfunksjoner
anbefaler PwC generelt at det gjøres en innledende og overordnet vurdering av hvordan
virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer er innrettet. Dette er nyttig i seg selv, og er
samtidig en fin måte å bli kjent med virksomheten på.

Formålet med revisjonen har vært å gi en uavhengig vurdering av hvordan overordnet
styringsmodell ved VID er etablert og hvordan den fungerer, samt å peke på mulige
forbedringsområder . Sentrale temaer i revisjonen har vært hvordan:

● overordnede ambisjoner, mål og retning har blitt tydeliggjort, kommunisert og forstått
● organisering, styringsprosesser og struktur er innrettet
● prosesser for risikostyring er utarbeidet og integrert i styringsprosessene

Rapporten er utarbeidet på grunnlag av utvalgte intervjuer med ulike ledere ved høyskolen. I
tillegg har det vært foretatt gjennomgang av utvalgte styringsdokumenter, rapporter og nettsider.
Prosjektarbeidet har pågått i perioden desember 2020 til mars 2021, og har vært utført av Hanna
Opsahl-Ben Ammar og Marius Vannebo, med Jonas Gaudernack som oppdragsansvarlig partner.

PwC vil takke for godt og konstruktivt samarbeid, og vil også takke de aktørene som har bidratt i
arbeidet og stilt opp til samtaler for å svare på våre spørsmål. I tillegg til denne oppsummeringen,
er det overlevert en mer utfyllende rapport til rektor, i tråd med rapporteringsprosessen som er
definert i internrevisors mandat.

Oppsummerende hovedinntrykk

VID har de siste årene vært gjennom store endringer, med fusjoner og overgang til vitenskapelig
høyskole. Ny strategi er utarbeidet og større organisatoriske endringer er gjennomført eller er i

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo, T: 02316 (+47 952 60 000),

org.no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske

Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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prosess. VID fremstår i dag som en lojal organisasjon som i stor grad trekker i samme retning, og
det er vår opplevelse at selv om VID fortsatt har noen voksesmerter etter fusjon og
omorganisering, så er det god “stemning” og entusiasme i organisasjonen knyttet til ambisjonene
for videre vekst og universitetsakkreditering. Det er likevel viktig at man fortsetter å bygge et felles
VID i tiden som kommer.

I revisjonen fremkommer det at det er behov for bedre balanse mellom daglig drift og
utviklingsarbeid. Her spiller strategi, plan- og budsjettprosessen en stor rolle, da bedre samkjøring
av prosesser vil kunne bidra til økt fokus på strategisk styring ved VID. For å oppnå bedre
strategisk styring gjennom strategi, planer og budsjetter, kan prosessene i større grad samkjøres.
I dag har VID en 10-årig virksomhetsstrategi. Det er i tillegg utarbeidet flere delstrategier og
handlingsplaner på ulike fokusområder som bærekraft og mangfold. Virksomhetsstrategien brytes
ned via virksomhetsplanen og ned på handlingsplaner på enhetsnivå. Vi ser at det kan være
behov for en bedre samkjøring av prosesser, både med tanke på tidshorisont på de ulike
plandokumentene, og knyttet til når de ulike prosessene går gjennom året. Budsjettet er en viktig
del av styringen, og det er viktig at plan- og budsjettprosesser er samkjørte for å sikre riktig
strategisk styring gjennom prosessene. Tidligere utarbeidelse av budsjettføringer fra styret vil
gjøre det enklere å bruke budsjettet til å fremme strategisk utviklingsarbeid og prioritere ressurser
til videre utvikling av høyskolen. Det vil videre sikre bedre involvering av både styret og
organisasjonen i strategi, plan- og budsjettprosessene. Dette, sammen med tilsvarende
tidshorisont på de ulike styringsdokumentene vil gjøre det lettere å se prioriterte tiltak og økonomi
i sammenheng.

For en virksomhet i vekst er det viktig å bygge et godt grunnlag for veien videre gjennom gode
strukturer og hensiktsmessige styringsprosesser. Samtidig vil en universitetsakkreditering kreve
prioriteringer fremover. Det er igangsatt mange gode initiativ og arbeid for å tilrettelegge for veien
videre. Organisasjonen synes å anerkjenne at VID har fått til mye på kort tid, men flere uttrykker
bekymring for at dagens endringstakt er for høy. Enkelte miljøer i organisasjonen har følt mer på
konsekvensene av fusjonen enn andre, og vi ser noen tegn på fusjonstretthet. Fremover vil det
være viktig å sikre at VID har et godt fundament for videre vekst. Det å bygge gode prosesser, ha
hensiktsmessige verktøy og skape en god felles kultur er viktige aspekter på denne reisen mot et
felles VID og ambisjoner om unidersitetsakkreditering.

Hovedobservasjoner og anbefalinger

Strategi, mål og ambisjoner

VIDs virksomhetsstrategi er godt kjent i organisasjonen, og det er viktig å sikre god involvering av
organisasjonen både i utarbeidelse av strategi og i andre viktige beslutninger som tas ved VID.
VID har vært i rask endring, og flere opplever at endringstakten til tider har vært høy. Det stilles
spørsmål ved hvorvidt man har et godt nok grunnlag på plass for videre vekst, og det fremheves
at vekst ikke må gå på bekostning av kvalitet.

VIDs strategi er operasjonalisert gjennom den 2-årige virksomhetsplanen, som igjen skal
operasjonaliseres ned på handlingsplaner på enhetsnivå. Etter det vi erfarer er det ulikt hvordan
det jobbes med handlingsplaner i de ulike enhetene. Flere opplever i dag at det er mange mål
enhetene skal levere på. Et stort antall mål kan bidra til å skape utfordringer mtp prioritering i
organisasjonen.

Anbefaling 1:
VID bør sikre stor grad av involvering fra organisasjonen ved fremtidig strategiutvikling og
utviklingsprosesser da dette vil bidra til bedre forankring og eierskap til mål og strategi i
organisasjonen, og dermed legge bedre til rette for implementering.

Anbefaling 2:

2
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Videre bør VID gjennomgå sin målstruktur for å sikre at den er hensiktsmessig utformet
og strukturert, slik at den sikrer god samordning fra strategien og ned til
virksomhetsplanen og handlingsplanene.

Strategi, plan- og budsjettprosess

Virksomhetsplanene ved VID har i dag en tidshorisont på to år samtidig som langtidsbudsjettet er
på fem år. Det fremkommer at flere opplever det som utfordrende å langtidsbudsjettere da mangel
på planer for år 3 til år 5 gir svakt grunnlag for utarbeidelse av budsjettet. I tillegg har VID flere
delstrategier med ulike tidshorisonter, og det er uklart hvordan disse følges opp.

Ved VID mangler det så vidt vi erfarer en formalisert prosjektmetodikk. Det bør utarbeides en
prosjektmetodikk. Prosjekter over en viss størrelse bør ha et mandat, mål, budsjett og
rapportering.

VID har i dag ikke en formalisert prosess for risikostyring, og det utarbeides ikke et overordnet
risikobilde for høyskolen.

Anbefaling 3:
VID bør øke fokus på strategisk styring i plan- og budsjettprosessene ved å i større grad
samkjøre de ulike styringsprosessene. En viktig del for å sikre strategisk styring vil være å
vurdere samme tidshorisont på virksomhetssplanen og langtidsbudsjettet (eksempelvis 3
år).

Anbefaling 4:
VID bør etablere en prosess for risikostyring som bør samordne risikostyringsaktiviteter
på ulike organisatoriske nivåer ved høyskolen. Prosessen bør integreres i de andre
styringsprosessene ved VID, og bør inneholde risikovurdering av fakultetene og de
administrative enhetene, samt et overordnet risikobilde for VID. Det bør utarbeides
tiltaksplaner for de ulike enhetene og for høyskolen. VID bør etablere tertialvis vurdering
og rapportering av risikobilder og -tiltak, som en del av tertialvis virksomhetsrapportering.
Løpende løpende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) bør integreres i
utarbeidelse av VIDs risikobilde. Risikovurderingen bør være en del av
informasjonsgrunnlaget når beslutninger skal tas.

Organisering, roller og ansvar

Det er fortsatt deler av VID som ikke er “satt” etter omorganiseringen i 2020, og det er til dels
uklare grenseoppganger mellom hva som skal gjøres gjøres på fakultet og hva som skal gjøres av
de administrative enhetene. Dette gjelder både mellom de administrative og de vitenskapelig
ansatte, men også mellom de administrativt ansatte i fellestjenestene og de administrativt ansatte
på fakultet. På fakultet fremstår det som et behov for å gå opp de ulike lederrollene, særlig rollen
som studieleder.

Noen trekker frem behov for å ha økt fokus på “helheten” ved VID, dvs. hvem som skal inkluderes
hvor og når, eksempelvis i prosjekter.

Anbefaling 5:
Det bør jobbes videre med organisatoriske endringer som er igangsatt. Organisasjonen
trenger også noe tid på å sette seg etter de organisatoriske endringene som har vært
gjort.

Anbefaling 6:
VID bør gå opp hva endelige ansvarsområder skal være for flere av lederstillingene ved
VID.

3
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Administrative støtteprosesser

VID har en modell med administrative fellestjenester, samt noen administrativt ansatte på fakultet.
De administrative enhetene spiller en viktig rolle i VID, og kan i noen tilfeller få tydeligere
forventninger fra ledelsen. Flere peker på behov for større kompetansedekning i noen av
enhetene. Det jobbes nå med rekruttere inn nye ressurser for å øke kompetansedekningen.

Flere uttrykker frustrasjon knyttet til styringsverktøyene ved VID og opplever at det har vært
manglende vilje til å investere i styringsverktøy ved VID. Når VID er i vekst, er det viktig med gode
og hensiktsmessige styringsverktøy som en del av grunnplanken i styringen. I systemene VID har
i dag trekker flere frem at manglende oppdateringer i systemene skaper utfordringer mtp styring
og kontroll. Det er vår vurdering at VID i dag mangler støtteverktøy tilpasset en større
organisasjon (virksomhetsstyringsverktøyet, budsjettering, ressursstyring, p360, IT). Når VID
vokser, vil det å få tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon bli enda viktigere enn det
det er i dag.

I prosjektet administrative fellestjenester med en av eierne, Stiftelsen*, er det viktig å unngå
interessekonflikter. Det er gode intensjoner bak prosjektet, men det er viktig at ulike
problemstillinger gås opp, og at armlengdes avstand overholdes. Samtidig må VID sikre at deres
behov og interesser ivaretas.

Anbefaling 7:
VID bør fokusere på å bygge robuste administrative støtteprosesser som kan jobbe både
drifts- og utviklingsfokusert. Det bør være klare og tydelige forventninger til de
administrative funksjonene, og det bør jobbes med å sikre at alle de administrative
enhetene både har riktig kapasitet og kompetanse.

Anbefaling 8:
Det bør sikres at styringsverktøyene ved VID er tilpasset organisasjonens behov. Dette
gjelder blant annet HR-systemet som i dag bl.a. ikke gir tilgang til gode HR-data. Vi er
kjent med at det er igangsatt et arbeid med Visma på dette området. VID bør vurdere å
anskaffe seg et nytt verktøy for virksomhetsstyring. Selv om dagens verktøy oppleves av
flere å fungere fint, er det svært sårbart. Data i systemet virker heller ikke være
tilstrekkelig oppdatert. Det bør også sikres god og hensiktsmessig opplæring i de ulike
verktøyene, og man bør øke den digitale kompetansen blant de ansatte. Dette vil videre
kunne frigjøre tid hos IT-avdelingen til å kunne jobbe mer utviklingsfokusert.

Anbefaling 9:
I prosjektet Fellestjenester for Stiftelsen Det Norske Diakonhjem er det viktig å sikre
sporbarhet og åpenhet, samt at VIDs behov og interesser blir ivaretatt.

Kultur og lederrollen

Etter en fusjon er det ekstra viktig å fokusere på å bygge en felles kultur og et felles språk for
organisasjonen. Ved VID er flere tiltak igangsatt, bl.a. rektors allmøte, for å sikre informasjonsflyt
og lik informasjon til alle. Selv om flere opplever at VID er mer samlet som organisasjon enn
tidligere, er det viktig at felles kulturbygging står høyt på agendaen fremover for å bygge et felles
VID.

Det å gå fra flere mindre til en større organisasjon stiller også større krav til lederrollen. Dette gir
større handlingsrom, men setter også større krav til lederne. Da er det viktig at lederne får de
verktøyene og den støtten de trenger for og lykkes i lederrollen.

Anbefaling 10:
Det bør jobbes kontinuerlig med å sikre en felles kultur for VID. Dette er viktig for VID i
videre vekstfase. Lederrollen er sentral her, og det bør fokuseres på å videreutvikle
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denne. Dette kan blant annet gjøres gjennom lederopplæring, eksempelvis gjennom VID
akademiet.

Det bør jobbes videre med organisatoriske endringer som er igangsatt. Organisasjonen
trenger også noe tid på å sette seg etter de organisatoriske endringene som har vært
gjort.

Med vennlig hilsen
PricewaterhouseCoopers AS

Jonas Gaudernack,
Partner, PhD
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Innhold

Innholdsfortegnelse

1. Introduksjon

2. Hovedobservasjoner og hovedanbefalinger

3. Utdypende observasjoner og vurderinger

4. Utdypende anbefalinger

5. Vedlegg
Prosjektets tidsplan
Oversikt over intervjuer og gjennomgått dokumentasjon

Internrevisjonens rolle og funksjon
Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon, 
som rapporterer til rektor og styret. Internrevisjonen ved VID ble etablert i januar 
2021. Funksjonen er utkontraktert til PwC. 

Internrevisjonen skal utføre revisjoner i henhold til en styregodkjent årsplan, rettet 
mot å bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring. 
Internrevisjonen avgir sine revisjonsrapporter til rektor, og sammenfatter resultatet 
av gjennomførte revisjoner overfor styret i sin halvårsrapportering. 

Internrevisjonens arbeid skal utføres i overensstemmelse med de internasjonale 
standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon som er fastsatt av The 
Institute of Internal Auditors (IIA) og rundskriv R-117, samt Styrets fastsatte mandat 
for funksjonen.

Oslo, 24. mars 2021

Jonas Gaudernack, 
Partner PwC
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Styringsmodell VID Internrevisjon 2021

Introduksjon

4

Vi har anvendt følgende fremgangsmåte i revisjonsarbeidetRevisjonens bakgrunn for revisjonen er at VID de siste årene har gjennomgått 
vesentlige endringer gjennom fusjon og organisasjonsendringer, og styringsprosessene 
ved VID er fortsatt under utvikling. VID har ambisjoner for vekst og 
universitetsakkreditering. For å lykkes er det derfor viktig at styringsmodellen er tydelig 
definert, forstått og anvendt gjennom hele organisasjonen, slik at alle trekker i samme 
retning og følger etablerte spilleregler. Prosess for risikostyring bør etableres og integreres 
i styringsprosessene. 

2021 er det første året med PwC som internrevisor ved VID. Ved etablering av 
internrevisjonsfunksjoner anbefaler PwC generelt at det gjøres en innledende og 
overordnet vurdering av hvordan virksomhetens styrings- og kontrollmekanismer er 
innrettet. Dette er nyttig i seg selv, og er samtidig en fin måte å bli kjent med virksomheten 
på.

Revisjonens formål har vært å gi en uavhengig vurdering av hvordan overordnet 
styringsmodell ved VID er etablert og hvordan den fungerer. Sentrale temaer i revisjonen 
har vært vurdering av hvordan:

● overordnede ambisjoner, mål og retning har blitt tydeliggjort, kommunisert og 
forstått

● organisering, styringsprosesser og struktur er innrettet
● prosesser for risikostyring er utarbeidet og integrert i styringsprosessene

Revisjonen har generelt vært innrettet mot å gi anbefalinger som kan bidra til å styrke 
styringsmodellen ved høyskolen.

Prosjektarbeidet har pågått i perioden desember 2020 til mars 2021 og har vært utført av 
Hanna Opsahl-Ben Ammar og Marius Vannebo, med Jonas Gaudernack som 
oppdragsansvarlig partner.

Innhenting av 
informasjon Analyse Anbefalinger Rapport

● Intervjuer og 
arbeidsmøter ledere og 
nøkkelpersoner. 

● Gjennomgang av 
relevante styrende 
dokumenter.

● Analyser av 
intervjuer og mottatt 
dokumentasjon.

● Utarbeidelse av 
anbefalinger til videre 
arbeid med 
styringsmodell og 
risikostyring.

● Utkast til rapport er 
kvalitetssikret av VID 
før endelig 
ferdigstillelse. 
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Styringsmodell VID Internrevisjon 2021

Rapportstruktur 

Rapporten gir først et sammendrag med hovedobservasjoner og hovedanbefalinger, før de to følgende kapitlene gir utdypende observasjoner 
og anbefalinger.

De utdypende observasjonene er gruppert etter følgende hovedelementer av god styring og kontroll: 

● Strategi, mål og ambisjoner: Vi har tatt utgangspunkt i VIDs overordnede ambisjoner, mål og strategier, og vurdert hvordan disse er fastsatt, tydeliggjort, og 
kommunisert i organisasjonen, samt om de oppfattes å være lagt til grunn nedover i organisasjonen. 

● Styringsprosesser: Vi har sett på hvordan prosessene for planlegging, gjennomføring, oppfølging og rapportering, herunder risikostyring oppleves, hvordan 
de henger sammen, samt er koordinert. 

● Organisering, roller og ansvar: Som en del av revisjonen har vi sett på hvorvidt dagens strukturer legger til rette for å utøve god styring, og om roller og 
ansvar er tydelige, hensiktsmessige, kjent og forstått.  

● Prosjektstyring: Som en del av revisjonen har det kommet frem observasjoner knyttet til prosjektstyring. Vi har derfor valgt å inkludere det som et eget punkt 
i rapporten.

● Administrative støtteprosesser: Vi har sett på hvordan de administrative støtteprosessene er rigget, hvordan samarbeid mellom fakultetene og de 
administrative enhetene er, og hvordan om de understøttende verktøy for virksomhetsstyringen fungerer hensiktsmessig.

● Internkommunikasjon og styrende dokumenter: Vi har sett på kanaler for internkommunikasjon, samt rutiner for utvikling, publisering og forvaltning av 
styrende dokumenter. Et av områdene vi har sett på er om de styrende dokumentene er tilgjengelige, hensiktsmessige, kjente og oppdaterte.

● Kultur og lederrollen: Vi har inkludert observasjoner fra  intervjuene knyttet til kultur og lederrollen. 
● Risikostyring: Vi har sett på hvordan det jobbes med risikostyring ved VID og hvorvidt dagens prosesser er godt integrert i andre styringsprosesser ved 

høyskolen.  

Disse punktene dekker de områdene som står beskrevet i prosjektplanen, men er strukturert opp for å dekke helheten av våre observasjoner. 

Etter våre observasjoner kommer de utdypende anbefalingene. Her har vi gitt konkrete råd og løsninger som VID kan gjennomføre for å forbedre sin 
styringsmodell. På noen områder vil det være noe mer overordnede råd da dette er komplekse problemstillinger der det kan være behov for egne gjennomganger for 
å kunne gå i dybden på utfordringene og løsningene. Det er ikke en en til en link mellom observasjoner og anbefalinger, da flere observasjoner vil kunne ha samme 
anbefaling og flere anbefalinger gjelde for en observasjon. 
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Styringsmodell VID Internrevisjon 2021

2. Hovedobservasjoner og 
hovedanbefalinger
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2.1 Hovedobservasjoner

Strategi, plan- og budsjettprosessStrategi, mål og ambisjoner Organisering, roller og ansvar

● Det er fortsatt deler av VID som ikke 
er “satt” etter omorganiseringen i 
2020. 

● Det er til dels uklare 
grenseoppganger mellom hva som 
skal gjøres gjøres på fakultet og hva 
som skal gjøres av de administrative 
enhetene. Dette gjelder både 
mellom de administrative og de 
vitenskapelig ansatte, men også 
mellom de administrativt ansatte i 
fellestjenestene og de administrativt 
ansatte på fakultet. 

● På fakultet fremstår det som et 
behov for å gå opp de ulike 
lederrollene, særlig rollen som 
studieleder. 

● Noen trekker frem behov for å ha 
økt fokus på “helheten” ved VID, 
dvs. hvem som skal inkluderes hvor 
og når, eksempelvis i prosjekter.

● VID har en modell med 
administrative fellestjenester, 
samt noen administrativt ansatte 
på fakultet. De administrative 
enhetene spiller en viktig rolle i 
VID, og kan i noen tilfeller få 
tydeligere forventninger fra 
ledelsen. 

● Flere peker på behov for større 
kompetansedekning i noen av 
enhetene. Det jobbes nå  med 
rekruttere inn nye ressurser for å 
øke kompetansedekningen. 

● I prosjektet administrative 
fellestjenester med en av eierne, 
Stiftelsen* er det viktig å unngå 
interessekonflikter. Det er gode 
intensjoner bak prosjektet, men 
det er viktig at ulike 
problemstillinger gås opp, og at 
armlengdes avstand overholdes. 
Samtidig må VID sikre at deres 
behov og interesser ivaretas. 

Kultur og lederrollen

● Etter en fusjon er det ekstra 
viktig å fokusere på å bygge en 
felles kultur og et felles språk 
for organisasjonen. Ved VID er 
flere tiltak igangsatt, bl.a. 
rektors allmøte for å sikre 
informasjonsflyt og lik 
informasjon til alle. Selv om 
flere opplever at VID er mer 
samlet som organisasjon enn 
tidligere er det viktig at felles 
kulturbygging står høyt på 
agendaen fremover. 

● Det å gå fra flere mindre til en 
større organisasjon stiller også 
større krav til lederrollen. Dette 
gir større handlingsrom, men 
setter også større krav til 
lederne. Da er det viktig at 
lederne får de verktøyene og 
den støtten de trenger for og 
lykkes i lederrollen.

VID har over de siste årene vært i rask endring og har ambisjoner om videre vekst og universitetsakkreditering. Det er så langt gjort mye godt arbeid ved VID for å få ting på plass, men vi ser at det fortsatt er noen 
voksesmerter i organisasjonen. I videre arbeid vil det bli viktig å få gode og samkjørte styringsprosesser, sikre klare grensesnitt mellom fakultetene og de administrative enhetene, bygge opp kompetanse ved de 
administrative enhetene og få på plass hensiktsmessige styringsverktøy. Videre bør det gis mer fokus på lederutvikling og det å bygge en felles kultur for et samlet VID.

Vi har gruppert hovedobservasjonene i fem temaer:

Administrative støttefunksjoner

● Virksomhetsplanen ved VID har i dag 
en tidshorisont på to år samtidig som 
langtidsbudsjettet er på fem år. Det 
fremkommer at flere opplever det som 
utfordrende å langtidsbudsjettere da 
mangel på planer for år 3 til år 5 gir 
svakt grunnlag for utarbeidelse av 
budsjettet. I tillegg har VID flere 
delstrategier med ulike tidshorisonter, 
og det er uklart hvordan disse følges 
opp. 

● Ved VID mangler det så vidt vi erfarer 
en formalisert prosjektmetodikk, 
hovedsakelig for 
virksomhetsstyringsprosjekter. Det bør 
utarbeides en prosjektmetodikk. 
Prosjekter over en viss størrelse bør 
ha et mandat, mål, budsjett og 
rapportering. 

● VID har i dag ikke en formalisert 
prosess for risikostyring, og det 
utarbeides ikke et overordnet 
risikobilde for høyskolen. 

● VIDs virksomhetsstrategi er godt kjent i 
organisasjonen. Enkelte av de 
intervjuede ga uttrykk for at de kunne 
vært enda mer involvert i utarbeidelsen 
av strategien - samt i andre sentrale 
beslutningsprosesser.

● VID har vært i rask endring, og flere 
opplever at endringstakten til tider har 
vært høy. Det stilles spørsmål ved om 
man har et godt nok grunnlag på plass 
for videre vekst. Det fremheves at vekst 
ikke må gå på bekostning av kvalitet. 

● VIDs strategi er operasjonalisert gjennom 
den 2-årige virksomhetsplanen, som 
igjen skal operasjonaliseres ned på 
handlingsplaner på enhetsnivå. Etter det 
vi erfarer er det ulikt hvordan det jobbes 
med handlingsplaner i de ulike enhetene. 

● Flere opplever i dag at det er mange mål 
enhetene skal levere på. Et stort antall 
mål kan bidra til å skape utfordringer mtp 
prioritering i organisasjonen. 

*Stiftelsen Det Norske Diakonhjem
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2.2 Hovedanbefalinger

Strategisk styring gjennom plan- og 
budsjettprosessene

● VID bør sikre en god og hensiktsmessig 
involvering fra organisasjonen ved 
fremtidig strategiutvikling og 
utviklingsprosesser da dette vil bidra til 
bedre forankring og eierskap til mål og 
strategi i organisasjonen, og dermed 
legge bedre til rette for bedre 
implementering.

● VID bør øke fokus på strategisk styring i 
plan- og budsjettprosessene ved å i 
større grad samkjøre de ulike 
styringsprosessene.

● VID bør vurdere å sette samme 
tidshorisont på virksomhetsplanen og 
langtidsbudsjettet (eksempelvis 3 år).

● VID bør gjennomgå sin målstruktur for å 
sikre at den er hensiktsmessig utformet 
og strukturert slik at den sikrer god 
samordning fra strategien og ned til 
virksomhetsplanen og 
handlingsplanene. 

Administrative støtteprosesser

● VID bør fokusere på å bygge 
robuste administrative 
støtteprosesser som kan jobbe 
både drifts- og utviklingsfokusert. 

● Det bør være klare og tydelige 
forventninger til de administrative 
funksjonene, og det bør jobbes 
med å sikre at alle de 
administrative enhetene både har 
riktig kapasitet og kompetanse. 

● De administrative 
støttefunksjonene kan spille en 
klar rolle ved eksempelvis 
innføring av nye verktøy. 

● I prosjektet Fellestjenester for 
Stiftelsen Det Norske 
Diakonhjem er det viktig å sikre 
sporbarhet og åpenhet, samt at 
VIDs behov og interesser blir 
ivaretatt. 

Behov for bedre 
styringsverktøy

● Det bør sikres at 
styringsverktøyene ved VID er 
tilpasset organisasjonens behov. 
Dette gjelder blant annet 
HR-systemet som i dag bl.a. ikke 
gir tilgang til gode HR-data. Vi er 
kjent med at det er igangsatt et 
arbeid med Visma på dette 
området. 

● VID bør vurdere å anskaffe seg et 
nytt verktøy for 
virksomhetsstyring. Selv om 
dagens verktøy oppleves av flere 
å fungere fint, er det svært 
sårbart. Det mangler også 
oppdaterte data. 

● VID bør sikre bedre opplæring i 
ulike verktøy og økte den digitale 
kompetansen blant de ansatte. 
Dette vil videre kunne frigjøre tid 
hos IT-avdelingen til å kunne 
jobbe mer utviklingsfokusert. 

● Det bør jobbes kontinuerlig med 
å sikre en felles kultur for VID. 
Dette er veldig viktig for VID i 
videre vekstfase. 

● Det bør jobbes videre med 
organisatoriske endringer som er 
igangsatt. Organisasjonen 
trenger også noe tid på å sette 
seg etter de organisatoriske 
endringene som har vært gjort.

● VID bør gå opp hva endelige 
ansvarsområder skal være for 
flere av lederstillingene ved VID. 

● Det bør fokuseres på å 
videreutvikle lederrollen ved VID. 
Dette kan blant annet gjøres 
gjennom lederopplæring, 
eksempelvis gjennom VID 
akademiet.

Etablere prosess for risikostyring

● VID bør etablere en prosess for risikostyring 
som bør samordne risikostyringsaktiviteter 
på ulike organisatoriske nivåer ved 
høyskolen. Prosessen bør integreres i de 
andre styringsprosessene ved VID.

● En prosess for risikostyring bør inneholde 
risikovurdering av fakultetene og de 
administrative enhetene, samt et overordnet 
risikobildet for VID. Det bør utarbeides 
tiltaksplaner for de ulike enhetene og for 
høyskolen.

● VID bør etablere tertialvis vurdering og 
rapportering av risikobilder og -tiltak, som 
en del av tertialvis virksomhetsrapportering. 

● Løpende risiko- og sårbarhetsanalyser 
(ROS-analyser) bør integreres i 
utarbeidelse av VIDs risikobildet. 

● Risikovurderingen bør være en del av 
informasjonsgrunnlaget når beslutninger 
skal tas.

Vi ser at det er igangsatt flere tiltak for å videreutvikle styringsmodellen ved VID, men det er fortsatt rom for forbedringer. I dag er det flere områder i VID som ikke har fått satt seg enda etter siste omorganisering. 
Organisasjonen må få tid til å sette seg, samtidig som det er viktig å få klarhet i de områdene der det fortsatt er uklarheter. Overordnet bør VID fokusere på å øke strategisk styring, klargjøre roller og ansvar, se på 
muligheten for å etablere mer hensiktsmessige styringsverktøy og etablere prosess for risikostyring. I tillegg bør det jobbes videre for å skape ett VID og jobbe med å definere lederrollen. 

Vi har gruppert hovedanbefalingene i fem temaer:
Kultur, organisering og et 
samlet VID
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3. Utdypende observasjoner og 
vurderinger
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3.1 Strategi, mål og ambisjoner
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
VID har en 10-årig langtidsstrategi med ambisjon om universitetsakkreditering. Fremover vil det være viktig å få alle enhetene ved høyskolen til å jobbe sammen for å nå felles mål for VID. For å sikre 
dette kreves det tydelige prioriteringer i virksomheten. De enkelte enhetene bør vite hvordan de kan arbeide for å levere på VIDs overordnede strategi. For å oppnå dette er det viktig med en 
hensiktsmessig målstruktur og god prosess for utarbeidelse av både virksomhetsplan og handlingsplaner. Det bør videre gjennomgås hva som skal være strategidokumenter og hvilke dokumenter som 
bør utarbeides som policier eller handlingsplaner. 

● VID har en virksomhetsstrategi med en tidshorisont på 10 år. Det er i dag ikke fastsatt hvor ofte virksomhetsstrategien skal revideres. 

● I tillegg til virksomhetsstrategien har VID flere delstrategier, bl.a. Forskningsstrategi (5-årig), bærekraftstrategi (skal opp i styret i mars 2021), internasjonaliseringsstrategi mm. Flere av delstrategiene svarer ut hvordan 
VID skal leverer på føringer fra Kunnskapsdepartementet. Det er også utarbeidet flere interne planer som Campusplanen. Det er viktig å ha en klar tanke om hva som skal være strategiske dokumenter og hva som skal 
legges i handlingsplaner og policier. I sektoren ser vi at flere institusjoner jobber etter en overordnet strategi, mens delstrategiene gjøres om til eksempelvis handlingsplaner. Dette er blant annet gjort på mangfold der 
det er utarbeidet en handlingsplan for mangfoldsarbeid. 

● Det avsettes i dag ikke en egen pott til strategiske midler sentralt ved VID. Strategiske satsinger finansieres gjennom andre poster på budsjettet. 

Virksomhetsstrategi og delstrategier

10

Når man har flere delstrategier i tillegg til 
virksomhetsstrategien er det viktig å stille seg 
følgende spørsmål:

● Hvordan henger de ulike strategiene 
sammen? Bidrar delstrategiene til å levere 
på målene i virksomhetsstrategien?

● Hvordan følges opp og hvordan sikrer man 
måloppnåelse? Er det utarbeidet 
handlingsplaner? 

● Dersom de gir mer overordnede føringer 
(prinsipper, krav, myndighet og ansvar) rundt 
f.eks. bærekraft uten å sette retning med 
klare mål, vil det være hensiktsmessig å 
heller legge det inn i kategorien policy eller 
retningslinje.

Virksomhetsstrategi og delstrategier

● Virksomhetsstrategien til VID oppleves å være godt kjent i virksomheten. De overordnede målene og ambisjonene til høyskolen er kjent blant de lederne vi har 
snakket med. Det skal derimot understrekes at flere av lederne opplever at de i større grad kunne brukt strategien aktivt i kommunikasjonen ned til dere 
ansatte. 

● Selv om strategien er kjent, er det flere som uttrykker bekymring rundt hurtigheten på fremtidige vekstambisjonene, og noen stiller spørsmål til om vekst kan gå 
ut over kvaliteten både i undervisningen og forskningen. Flere trekker også frem at det vil være viktig å bygge administrative støttefunksjoner og prosesser som 
er tilpasset en større virksomhet fremover. 

● Vi opplever at VID er en samstemt virksomhet med stor lojalitet. Det vil likevel være viktig å få med seg hele organisasjonen på reisen fremover. 

Kommunikasjon og forankring av strategi

● VIDs virksomhetsstrategi er brutt ned og operasjonalisert gjennom virksomhetsplanen og handlingsplanene til de ulike enhetene. Gjennom intervjuene 
fremkommer det at det er behov for bedre sammenheng mellom de ulike styringsdokumentene. Det bør sikres at det utarbeides en struktur der 
virksomhetsplanen konkretiserer virksomhetsstrategien og at dette igjen trekkes ned på enhetsnivå gjennom handlingsplanene. Det er viktig å sikre 
gjennomgående sammenheng mellom strategi, plan- og budsjettprosesser. 

● Flere opplever at antall delmål det skal leveres på er høyt og at det er utfordrende å prioriterer. En tydeligere målstruktur vil kunne bidra til å gjøre det lettere å 
prioritere både på enhetsnivå og for virksomheten totalt sett. 

Operasjonalisering av strategien
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3.2 Styringsprosesser (1/2)
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
Det at VID er i vekst og har ambisjoner om universitetsakkreditering gjør at det i enda større grad er viktig å ha på plass gode styringsstrukturer. Det er i dag flere forbedringsområder knyttet til de ulike 
styringsprosessene ved VID og det ligger større potensiale for å kunne drive mer strategisk styring gjennom plan- og budsjettprosessene. For å oppnå dette bør styringsprosessene samkjøres både på 
lengre og kortere sikt. En universitetsakkrediteringsprosess vil også sette større krav til strategiske prioriteringer fremover. 

● Virksomhetsplanen og handlingsplanene har i dag en tidshorisont på 2 år. Samtidig har VID et langtidsbudsjett på 5 år. Det fremkommer gjennom intervjuene at 
budsjetteringen for år 3 til år 5 i langtidsbudsjettet oppleves som svakt da man har lite grunnlag for utarbeidelse av budsjettet for disse årene. 

● I den årlige budsjettprosessen opplever flere at budsjettføringene kommer på et for sent tidspunkt. Dette gjelder også strategi-, plan- og budsjettprosess. Ved å 
igangsette prosessen tidligere på året gir man styret og organisasjonen større mulighet til å kunne foreta faktiske prioriteringer. Ved å vedta 
føringene/prinsippene for budsjettet på et tidligere tidspunkt enn det som gjøres i dag vil man i større grad kunne bruke budsjettet i strategisk styring, og skape 
bedre involvering fra organisasjonen og styret.

● Budsjettprosessen bør i tillegg integreres enda tettere med strategi- og planprosess. De strategiske prioriteringene og føringene kan ha budsjettmessige 
konsekvenser og bør kunne leses ut av (langtids-)budsjett. Tilsvarende vil budsjettrammer kunne sette føringer for de samme strategiske prioriteringene. 

Strategi, plan- og budsjettprosessene ved VID
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Porteføljestyring:

● Flere virksomheter i UH-sektoren 
bruker porteføljestyring for å prioritere 
og følge opp de strategiske midlene.

● Formålet med porteføljestyring er å få 
en helhetlig vurdering av 
endringsbehovet ved virksomheten og 
sikre riktig prioritering av prosjekter og 
tildeling av ressurser. 

● Ved innføring av porteføljestyring er 
det viktig å skape transparens og 
forankring i organisasjonen for de 
prioriteringene som gjøres. 

Styring gjennom budsjettprosesser:
De strategiske midlene kan også fordeles 
uten av man setter opp en formalisert 
prosess for porteføljestyring. Prosessen 
bør uansett være transparent og 
forutsigbar.

Styring av strategiske initiativ

● Gjennom intervjuene kommer det gjennomgående tilbakemeldinger på at VID oppleves som en organisasjon der de ansatte er lojale til beslutninger som tas. 
Det trekkes derimot frem at beslutninger i større grad kan kommuniseres nedover i organisasjonen. I dag går informasjon fra ledermøtet linjevei nedover i 
organisasjonen, og referatene fra ledermøtene offentliggjøres i organisasjonen.

● For flere fremstår det som noe uklart hvem som tar beslutninger i VID. Et eksempel er rektors ledergruppe der flere opplever at det er gruppen som samlet som 
tar beslutninger, selv om det i praksis er rektor. 

● Flere fremhever at det er bedre involvering av organisasjonen nå enn det som har vært tilfellet tidligere, men at det fortsatt er tilfeller der organisasjonen i større 
grad burde vært involvert når viktige beslutninger skal tas. 

● I noen av intervjuene fremkommer det at man ved VID i større grad kunne utarbeidet bedre beslutningsgrunnlag når viktige beslutninger skal tas. Med dette 
menes det utarbeidelse av analyser og scenarier da dette vil kunne gi bedre oversikt over hvilke problemstillinger man skal stå overfor i etterkant av 
beslutningen. Dette vil være enda viktigere i tiden fremover da prioriteringen vil kunne bli hardere for å jobbe med fremtidig vekst og universitetsakkreditering.

Beslutningsprosesser
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3.2 Styringsprosesser (2/2)
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
VID har i dag etablerte rapporteringsstrukturer for både tertial- og årsrapportering. Denne fremstår som hensiktsmessig. Det er derimot viktig å sikre gode styringsverktøy ved VID slik at lederne kan få 
god tilgang til oppdatert styringsinformasjon. Det er også viktig å sikre at styringsverktøyene ikke blir sårbare. I dag er det kun en person ved VID som har full innsikt i oppsett og bruk av 
virksomhetsstyringsverktøyet. 

● Fakultetene og de administrative enhetene ved VID rapporterer tertialvis. I tertialrapporteringen rapporteres på økonomi og HR-data (sykemeldinger) fra de administrative enhetene, mens fakultetene rapporterer på 
økonomi, HR, studentdata og prosjektsøknader. I forkant av rapporteringen får de ulike enhetene tilsendt maler med uttrekk av data fra økonomiavdelingen der de skal rapportere på avvik. Gjennom intervjuene 
fremkommer det at flere opplever dagens prosess for tertialrapportering som god. 

● På enhetsnivå utarbeides det årlig en årsrapport som integreres i VIDs årsrapport. I tillegg til dette utarbeider fakultetene hver sin kvalitetsmelding som adresserer studieområdet og som igjen aggregeres opp til en felles 
kvalitetsmelding for VID.

● Vi er informert om at det er foreslått fra administrasjonen og innføre styringsdialogmøter en gang årlig mellom fakultetene og administrasjonen. Dette ser vi på som et positivt tiltak for å sikre god oppfølging av 
fakultetene. Det er viktig at disse møtene ikke kun blir en rapporteringsarena, men også inneholder fokus på utvikling på fakultet- og enhetsnivå.  

Rapportering og oppfølging

12

● Flere uttrykker frustrasjon knyttet til styringsverktøyene ved VID, og det oppleves at det har vært manglende vilje til å investere i styringsverktøy ved VID. Når VID er i vekst er det viktig med gode og hensiktsmessige 
styringsverktøy som en del av grunnplanken i styringen. I systemene VID har i dag trekker flere frem at manglende oppdateringer i systemene skaper utfordringer mtp styring og kontroll. Det er vår vurdering at VID i dag 
mangler støtteverktøy tilpasset en større organisasjon (virksomhetsstyringsverktøyet, budsjettering, ressursstyring, p360, IT). Når VID vokser vil det å få tilgang til relevant og oppdatert styringsinformasjon bli enda 
viktigere enn det det er i dag.

● VID har i dag et virksomhetsstyringsverktøy som er utviklet i Microsoft Excel. Selv om dette verktøyet oppleves av flere å være velfungerende, er det flere utfordringer knyttet til verktøyet. Blant annet er det flere tall som 
ikke oppdateres regelmessig og det fremkommer ikke alltid dato for siste oppdatering av tall. Virksomhetsstyringsverktøyet inneholder heller ikke en overordnet oversikt over hvilke mål fakultetene og enhetene skal 
levere på- Samtidig er dagens virksomhetsstyringsverktøy svært sårbart da det er utviklet internt ved VID og det kun er en av de ansatte som har full innsikt i oppsett og funksjon. Verktøyet brukes også i dag i 
varierende grad av lederne til å følge opp mål og nøkkeltall. Det er også viktig å sikre god opplæring i bruk av systemet. 

● VID bruker i dag Visma som HR og lønnssystem. Det oppleves som utfordrende å hente ut HR-data fra systemet. Vi er gjort kjent med at det er iverksatt et arbeid med Visma der det gås gjennom utfordringene som 
oppleves at ligger i systemet. 

● I tillegg til å sikre gode styringsverktøy, er det også viktig at de ansatte får tilstrekkelig opplæring i bruk av de ulike systemene. Dette kan for eksempel gjøres via VID akademiet. 

Styringsverktøy
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3.3 Prosjektstyring 
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
Det rettes nå fokus på behovet for en mer strukturert tilnærming for prosjektstyring ved VID. I vekstfasen VID har vært i har det tatt tid å få en strukturert tilnærming til prosjektstyring, og dette arbeidet 
pågår fremdeles. Det har skjedd store forbedringer, bl.a. i hvordan eiendomsprosjektene styres, men det er viktig å fortsette og fokusere på dette fremover. Det vil være viktig for VID fremover å få en 
strukturert tilnærming til prosjektstyring og prosjektmetodikk. Vi fokuserer her på prosjektstyring i utviklingsprosjekter og ikke i forskningsprosjekter.

● Det settes i gang flere store prosjekter ved VID og det er grunn til å tro at omfanget vil øke når VID vokser videre. Gjennom intervjuene trekker flere 
frem manglende prosjektmetodikk som en utfordring. Dette gjelder både hvordan man initierer et prosjekt og hvordan man rigger et prosjekt, men 
også hvordan man følger opp fremgang i prosjektet, og hvordan man forholder seg til budsjettoverskridelser. Roller og ansvar inn i prosjekter blir bør 
gås opp; hvem skal være med og hvem skal gjøre hva bør i større grad defineres. Det trekkes også frem at det er behov for økt fokus på 
gevinstrealisering i prosjektene. 

● Enkelte opplever at det er uklart hvem som initierer prosjekter og hvordan man planlegger fremover. Ikke en strategisk tankegang knyttet til hvilke 
prosjekter som igangsettes. Noen prosjekter finansieres av “rektors konto”.

● I VIDs nåværende utviklingsfase er det særskilt fokus på prosjektstyring i eiendomsprosjektene. Dette vil endre seg med tiden, og andre 
fokusområder vil bli enda viktigere. Vi har her brukt eiendomsutvikling som eksempel, men det betyr ikke at dette er det eneste området vi ser på 
prosjektstyring som vikling 

Prosjektstyring
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Campusstrategien legger grunnlaget for eiendomsutviklingen 
ved VID. Strategien skisserer hvordan campusene ved VID skal 
se ut, og oppleves som fremtidsrettet og konkret. 
Prosjektstyring trekkes frem som viktig i dette arbeidet. 

● Det er gjort et forbedringsarbeid på området. Tidligere 
manglet VID en formell prosess for prosjektstyring med 
tydelige budsjetter og oppfølgingspunkter. Det jobbes nå 
med å få opp mer struktur knyttet til budsjettering og 
oppfølging av utviklingsprosjektene.  

● I dag er det Stiftelsen Det Norske Diakonhjem som er eier 
av eiendommene til VID, mens VID leier lokalene. Ved 
tidligere eiendomsprosjekter har VID leid inn prosjektledere 
fra stiftelsen. Dette har av flere blitt opplevd som litt uklart 
mot de andre eierne. Det er spesielt forhandlinger rundt 
leiekontraktene som fremstår som potensielt rollekonflikt. 
Det er viktig å ikke komme i en situasjon der man kan få en 
potensiell rollekonflikt. 

Campusplan og eiendomsutvikling 
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3.4 Organisering, roller og ansvar
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
VID har i 2020 vært gjennom en omorganisering, og den nye organisasjonen er fortsatt ikke satt på alle områder. Blant annet er det nå en pågående prosess rundt omorganisering ved Fakultetet for 
Helsefag. Gjennom intervjuene fremkommer det at omorganiseringen av de fleste oppleves som hensiktsmessig, men at det fortsatt er behov for å gå opp og klargjøre noen områder. Det er likevel vårt 
inntrykk at dette er noe som vil sette seg etterhvert. Det trekkes frem av noen at det ved VID i noen tilfeller er behov for å tenke mer helhetlig, eksempelvis når man igangsetter større prosjekter. 

● Gjennom omorganiseringen fikk VID ny ledergruppe. I den nye ledergruppen har det vært gjort flere ansettelser av ledere utenfor VID. Dette blir av flere sett på som positivt. Prorektor for forskning og den nyopprettete 
stillingen som prorektor for utdanning sitter i rektors ledergruppe.

● I dagens modell rapporterer prorektor for utdanning og prorektor for forskning direkte til rektor. Rollen som prorektor for utdanning er fortsatt i utarbeidelse. Ansvaret for studieadministrasjon har i ny modell blitt flyttet fra 
administrativt til faglig ledelse, og ligger under prorektor for utdanning. 

● Noen opplever at det er litt uklart hvilken fullmakt som ligger til hver enkelt rolle, og det finnes etter hva vi erfarer ikke en fullstendig fullmaktsmatrise ved VID. En fullmaktsmatrise vil kunne klargjøre roller og ansvar, og 
gjøre det bli lettere for de ulike lederne å agere innenfor sine områder. Rollen som studieleder er i dag i enkelte tilfeller omfattende. Det bør gås opp hvilket ansvar som skal legges til studielederne, eksempelvis hvor 
mange de skal ha personalansvar for.

● Gjennom intervjuene fremkommer det at det er viktig å kartlegge hvilke enheter ved VID som er relevante inn i ulike prosjekter. Blant annet trekkes IT-avdelingen inn da de vil påvirkes og kunne påvirke større prosjekter 
som opprettelse av deltidsutdanninger og økte ansettelser ved VID. Det er vårt inntrykk at dette er bedre enn tidligere.

Overordnet nivå

14

● Fakultetene ledes av en dekan. Det er i dag ikke etablert instituttstruktur for fakultetene, men det arbeides med å utarbeide dette for Fakultet for helsefag der det skal opprettes to institutter. Fakultetet for helsefag har i 
dag en dekan og to prodekaner, men disse vil mest sannsynlig bli instituttledere etter omorganiseringen av fakultetet. Ved de andre fakultetene er det rollen som studieleder som ligger under dekan. 

● I dag er prodekanene på Fakultet for Helsefag stedlige ledere i Bergen og Sandnes. Prodekanens rolle som både stedlig leder og faglig leder innebærer noen utfordringer. Tidligere satt prodekanene ved Fakultetet for 
helsefag i rektors ledergruppe og fikk god informasjonsflyt den veien. Det bør gås opp hvordan rollen som stedlig leder skal være fremover og hvordan dette skal sees i sammenheng med rollen som prodekan.

Fakultet, prorektor for forskning og prorektor for utdanning

● VID har i dag en modell med administrative fellestjenester samtidig som det er beholdt noe administrativ støtte ved 
fakultetene. De administrative seksjonene ledes av en seksjonsleder. Gjennom intervjuene fremkommer det at det til tider er 
noen utfordringer knyttet til grensesnittet mellom hva som skal gjøres av faglig på fakultet og hva som skal gjøres ved de 
administrative fellestjenestene (eksempelvis i forbindelse med rekruttering). Samtidig er det noen uklare grensesnitt mellom 
hva som skal gjøres av de administrative fellestjenestene og av de administrative på fakultet. Det fremstår for oss som noe 
uklart hva som er ansvarsområdene til de administrativt ansatte på fakultet. Dette bør gås opp og defineres tydelig. 

Administrative enheter

Rektor

SosialfagHelsefagProrektor 
utdanning

Prorektor 
forskning

Teologi, 
diakoni og 
ledelse

Administrasjon 
og 
virksomhetsutvikl
ign
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3.5 Administrative støtteprosesser (1/2)
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
Det å ha på plass gode og effektive administrative støtteprosesser vil bli ekstra viktig for VID i tiden fremover. Gode og effektive administrative prosesser fordrer at man har riktig kapasitet og 
kompetanse i de administrative enhetene, og at tjenestene får klart definerte mandater og ansvarsområder. Videre er det viktig med riktig balanse mellom drift og utvikling innen de administrative 
områdene, eksempelvis knyttet til hvilke arbeidsoppgaver tjenestene skal utføre. Gjennom intervjuene fremkommer det at flere av de administrative tjenestene i større grad kunne bli brukt i strategisk 
utvikling ved VID. Fremover bør det fokuseres på å sikre rett kapasitet og kompetanse i enhetene.

● VID har i dag en modell med sentraliserte administrative enheter samtidig som fakultetene fortsatt har noen administrative ressurser lokalt. Gjennom intervjuene fremkommer det at flere er fornøyde med samarbeidet 
med de administrative enhetene, men at det er noen forbedringsområder. Bl.a. oppleves det å være noen uklarheter til hva som skal gjøres lokalt og hva som skal gjøres sentralt. 

●

● For å utvikle gode administrative tjenester er det viktig med klare forventninger fra ledelsen til de ulike funksjonene. Dette oppleves ikke i dag å være en stor utfordring, men vi påpeker at dette er viktig for å sikre gode 
administrative tjenester. 

● Vi ser at det på enkelte områder er behov for økt kompetanse i de administrative enhetene. Dette gjelder hovedsakelig IT, HR og økonomi. Vi er informert om at det pågår rekrutteringsprosesser på HR som vil få styrket 
avdelingens samlede kompetanse. 

● Det bør avklares tydeligere hva som skal gjøres av fakultet og hva som skal leveres av de administrative enhetene. Et område der det etterspørres mer bistand fra HR-avdelingen er på rekruttering. Enten bør 
HR-avdelingen bistå tyngre inn i disse prosessene eller så bør det gis bedre opplæring. Vi vurderer videre at HR avdelingen i større grad kunne blitt brukt i strategisk arbeid med videreutvikling av VID. Et av områdene 
der avdelingen kunne spilt en større rolle er knyttet til sikring av kompetanse og ressursstyring fremover.

● Vi ser videre at det er behov for opplæring blant de ansatte innen enkelte områder som ligger under de administrative støttefunksjonen. Dette gjelder både ulike prosesser og bruk av digitale verktøy. Vi vurderer at noe 
av frustrasjonen enkelte opplever knyttet til administrative prosesser vil kunne håndteres ved bedre opplæring i organisasjonen. Et annet tiltak vil kunne være å utpeke noen superbrukere på enkelte verktøy da det vil 
videre frigi tid i de administrative enhetene til å jobbe mer utviklingsfokusert.

Organisering av de administrative tjenestene
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HR-avdelingen:
● Innenfor HR-området har det skjedd flere endringer det siste året, og avdelingen fikk ny leder i 2019. Flere positive tiltak trekkes frem, bl.a. endring i tilsettingsinstruksen for administrative ansettelser. Det vil fortsatt være behov for videreutvikling 

av funksjonen for å øke utviklingsfokuset. For å sikre dette trenger avdelingen økt kompetanse og tilgang til gode støtteverktøy. Vi er informert om at det er ansatt to seniorrådgivere som skal jobbe opp mot fakultetene og se på hvordan 
HR-avdelingen kan bidra inn i arbeidet med kompetanseplaner og strategisk ressursplanlegging. 

● HR-avdelingen kan spille en viktigere strategisk rolle i videreutviklingen av VID. For å kunne gjøre dette bør det sikres riktig kompetanse og verktøy i avdelingen. I dagens HR-system oppleves det som utfordrende å hente ut HT-data. Det er 
igangsatt en prosjekt med Visma som er leverandør av systemet. Dette ser vi på som et positivt initiativ.

IT-avdelingen:
● IT-avdelingen leverer i dag IT-tjenester til alle VIDs lokasjoner. Covid-19 har ført til stor pågang på avdelingen. Avdelingen kjøper i dag delvis tjenester fra UNIT. IT har i dag ikke ansvaret for de ulike applikasjonene som fakultetene eller enhetene 

bruker (IT er f.eks. ikke involvert hvis et fakultet skal kjøpe lisens til en programvare), men har ansvaret for utstyret. Det vil likevel være behov å skaffe en oversikt over hvilke lisenser VID sitter på. Det ble igangsatt et arbeid rundt dette knyttet til 
GDPR. Videre vil IT avdelingen bli involvert i digitaliseringsarbeidet som nå igangsettes ved VID. Det oppleves å være noen uavklarte grenseoppganger mellom IT og e-læringsressursene. 

● IT-avdelingen har nå begynt å implementere IT-strategi (utvikle tjenestekatalog), og leder prosjekter på tvers av virksomheten (også utenfor VID). Det trekkes frem at IT-avdelingen er de med høyest prosjektlederkompetanse ved VID. Det bør 
avklares hvilken rolle IT-avdelingen ved VID skal ha i videre arbeid med IT og digitalisering.

Eksempler fra IT og HR-avdelingen
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3.5 Administrative støtteprosesser (2/2)
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
Prosjektet administrative fellestjenester kan bidra til å skape robuste fagmiljøer og synergier på tvers av de ulike virksomhetene under Stiftelsen Det Norske Diakonhjem. Men det vil være viktig med 
orden i sysakene og unngå potensielle interessekonflikter. Samtidig bør det arbeides med å finne riktig balanse mellom de ulike virksomhetenes behov og særegenheter når prioriteringer skal gjøres, 
da de ikke nødvendigvis vil a de samme behovene. Flere ved VID trekker frem viktigheten av omdømmerisiko knyttet til potensielle interessekonflikter i en fellesmodell for administrative tjenester for 
Stiftelsen. 
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● Det arbeides med et fellesprosjekt for administrative tjenester mellom de ulike virksomhetene i konsernet Stiftelsen Det Norske Diakonhjem. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og endelig modell er ikke fastsatt. Bakgrunnen 
for prosjektet er å skape robuste fagmiljøer og synergier innenfor de transaksjonelle tjenestene i konsernets virksomheter. Det er hovedsakelig økonomi og/eller regnskapsavdeling og HR som ligger under dette 
prosjektet. Det er på lønn og regnskap at arbeidet om fellestjenester i dag har kommet lengst i arbeidet. 

● Det er flere eiere av VID. Noen trekker frem i intervjuene at Stiftelsen Det Norske Diakonhjem, som hovedeier i holdingsselskapet som eier VID, tar mye plass og at det glemmes at det er andre eiere. De andre eierne er 
så langt vi erfarer ikke involvert i utarbeidelsen av prosjektet for administrative fellestjenester. 

● Ved gjennomføring av prosjektet  for administrative fellestjenester er det flere ulike aspekter som bør vurderes nøye; hvordan ivaretas de forskjellige virksomhetenes behov, juridiske aspekter og potensielle habilitets- og 
interessekonflikter er noen. Det trekkes frem av flere at det er viktig å sikre at VIDs og de andre virksomhetenes nåværende og fremtidig behov ivaretas i et eventuelt fellesprosjekt. Flere påpeker også at det kan bli økt 
kompleksitet på enkelte områder. Merverdiavgift er en utfordring ved gjennomføring av prosjektet da f.eks. ikke VID er momspliktige. Dette er områder flere uttrykker bekymring rundt. 

● Flere ved VID opplever at fellesprosjektet for administrative tjenester tar fokus bort fra utvikling internt ved VID, og at det setter ting litt på vent. Det stilles også spørsmål til hvorvidt det vil påvirke prioritering internt, dvs. 
om VID vil få gjennomslag for de områdene de opplever som viktige for VIDs videre utvikling. 

Prosjekt for Fellestjenester med Stiftelsen Det Norske Diakonhjem 

● VID selger i dag IT-tjenester til de andre konsernselskapene under Stiftelsen. Det er IT-styret som ledes av Stiftelsen som fastsetter prisnivået for internprising. Det uttrykkes av noen bekymring rundt hvorvidt nivået på 
internprising i dag er godt nok, særlig mot et potensielt tilsyn fra Kunnskapsdepartementet. De tjenestene som i dag leveres til andre enn VID er de samme tjenestene som leveres til VID. 

Salg av administrative tjenester 
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3.6 Internkommunikasjon og styrende dokumenter
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
Flere gode initiativ er satt  i gang ved VID for å øke informasjonsflyten internt. Blant annet trekkes rektors allmøter frem som svært positivt for organisasjonen. Videre utarbeides det nå nyhetsbrev som 
sendes regelmessig, og referatene fra ledermøtene offentliggjøres i organisasjonen. Det fremkommer likevel at det er forbedringsmuligheter knyttet til hvordan det kommuniseres internt og at det er 
behov for et intranett i VID. Tilgang til styrende dokumenter gjennom P360 oppleves også som til tider tungvint da P360 oppleves å ha et lav brukervennlighet. Rutiner for utarbeidelse og oppdatering 
av styrende dokumenter bør styrkes. 

● Det er igangsatt flere tiltak for å bedre internkommunikasjonen ved VID. Vi har blitt informert om at både nyhetsbrev, rektors allmøte og offentliggjøring 
av referatene fra rektors ledermøter blir svært godt mottatt i organisasjonen. Dette fremstår som gode tiltak for å sikre god informasjonsflyt ved VID.  

● Det fremkommer likevel at det er forbedringspotensial knyttet til kommunikasjon internt i VID. Blant annet trekkes mangel på intranett frem som en 
utfordring. I dag publiseres mye av informasjonen på VIDs hjemmesider. 

Internkommunikasjon
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● VID har flere dokumenter med styringssignaler, oppgaver, aktiviteter og rutinebeskrivelser. Likevel kommer det frem at VID mangler helt sentrale 
elementer som burde være tilstede: 

○ En totaloversikt over hvilke styrende dokumenter som eksisterer
○ Et overordnet dokument som beskriver styringsmodellen til VID
○ Et dokumenthierarki som viser rangering av de ulike dokumentnivåene
○ Retningslinjer for om og evt. hvordan fakultet/enheter kan lage styrende dokumenter
○ Gjennomgående rutiner for hvordan oppdateringer av ulike styrende dokumenter kommuniseres. 

● Styrende dokumenter ved VID ligger i dag i P360. Likevel svarer flere at de finner styrende dokumenter på VIDs internettside eller på ulike 
serverområder, men at det ikke er klart hvor styrende dokumenter skal lagres og kan finnes frem. Både tilgang, innhold og oppdatering av dokumenter 
trekkes frem som uklare. 

● Blant de som bruker P360 trekker flere frem dårlig brukergrensesnitt som en utfordring. De som ikke jobber regelmessig i P360 opplever at det er 
tungvint å bruke systemet. 

● Det trekkes frem av flere at det ikke finnes gode rutiner for versjonshåndtering i for styrende dokumenter og at det er vanskelig å finne frem til hvilken 
versjon av et dokument som er det riktige. 

Styrende dokumenter

Eksempler på styrende dokumenter / områder

● Toppdokument: styringsprinsipper for VID
● Etiske retningslinjer
● Instrukser for styret og Revisjonsutvalget
● Instrukser for fakultetsstyret
● Instruks for rektor
● Fullmaktsmatrise
● Personvern / GDPR
● Bærekraft
● Utdanning
● Forskning
● Innkjøp
● Økonomi og rapportering
● HMS 
● Sikkerhet og beredskap
● HR
● IT og sikkerhet
● Kommunikasjon
● Compliance og varslingsrutiner
● Risikostyring og internkontroll
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3.7 Kultur og lederrollen
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
Vi opplever at det er en positivitet og god endringsvilje i VID. VID har vært gjennom store endringer over de siste årene, og selv om det er noen tegn til fusjonstretthet i organisasjonen, opplever vi 
gjennom intervjuene at det i stor grad er etablert en felles kultur og tilhørighet. Det er likevel behov for å fokusere på dette fremover. Det å gå fra mindre til større virksomhet har i seg selv påvirkning på 
kulturen. Både vekst og organisatoriske endringer har påvirkning på hvordan roller og ansvar fordeles i virksomheten. I en mindre organisasjon er det lettere å holde styringen blant færre hender, mens 
det i en større virksomhet blir enda viktigere å distribuere myndighet og ansvar utover i organisasjonen. Dette setter igjen andre krav til lederrollen da det innebærer større ansvar, men også større 
handlingsrom. 
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● Flere opplever at ledelsen ved VID i større grad involverer organisasjonen enn tidligere, og at roller og ansvar fordeles mer utover i organisasjonen. Dette kan også forklares ved at ansvar i organisasjon har blitt fordelt 
annerledes som en konsekvens av at organisasjonen har blitt større, noe som oppleves som positivt. 

● Det har over det siste året vært flere utskiftninger i rektors ledergruppe. Det er stort sett knyttet positive tilbakemeldinger til dette da det blir trukket frem at det er positivt å få inn ledere som har erfaring fra andre 
virksomheter.  

● Gjennom internrevisjonen fremkommer det ikke større utfordringer knyttet til ledelsesforankring. Vi ønsker likevel å trekke frem viktigheten av at beslutninger forankres på riktig sted i organisasjonen. Dette er ekstra 
viktig når man har en flercampusmodell og det er viktig å inkludere lokale ledere i beslutninger som kan ha påvirkning på dem på lokalt nivå. 

● VID har i dag tre ledernivåer i organisasjonen, med unntak av Fakultetet for helsefag som har fire ledernivåer. Ledernivåene er rektor, dekan/prorektor/avdelingsdirektør og studieleder/seksjonsleder. Ved Fakultetet for 
helsedag er det i tillegg rollen som prodekan. 

● Lederrollen ved VID er på mange måter i endring. Det er etablert flere lederroller (bl.a. prorektor for utdanning) det siste året. Det er også flere av rollene som ikke endelig er satt, bl.a. prodekan/campusleder og 
prorektor for utdanning. Det er viktig å få klarhet i hva som ligger i de ulike rollene.

● Det er varierende tilbakemeldinger knyttet til hvorvidt forventningene til de ulike lederrollene er klare eller ikke. Dette vil være viktig å gå opp både med tanke på at VID har fått inn flere eksterne i lederroller de siste 
årene og at organisasjonen har vært gjennom en større omorganisering. 

● Når VID utvikler seg videre vil det være viktig å videreutvikle lederrollen. Dette både i form av å utvikle personlige lederegenskaper, men også gjennom administrativ hjelp i form av støtte, kursing, prioriteringer og 
gjennomarbeide beslutninger. 

Tonen på toppen

Lederrollen og lederutvikling

Vi vurderer at det er utarbeidet en hensiktsmessig struktur for møte- og lederfora ved VID. 

● Ledergruppen ved VID har i dag ukentlige møter. Det er knyttet noe utydelighet til hvilket mandat ledergruppen har, og flere opplever at det er ledergruppen samlet som har beslutningsmandat, og ikke rektor selv.

● To ganger i året arrangeres utvidet lederforum der ledernivåene 1, 2, 3 og 4 deltar.

● Rektor har etablert et regelmessig allmøte, noe som oppleves som svært positivt i organisasjonen. 

● Ved fakultetene og de andre enhetene er det i stor grad etablert fast møtefora. Det er ulike hvordan dette gjøres mellom de ulike enhetene, men flere av fakultetene arrangerer månedlige fakultetsmøter.

Møte- og lederfora
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3.8 Risikostyring
Observasjoner og vurderingerOverordnet vurdering
VID har ikke etablert noen helhetlig prosess eller rammeverk for risikostyring. Det jobbes i liten grad med risikostyring nede i de ulike prosessene, og det utarbeides ikke et overordnet risikobilde for 
virksomheten. VID er i rask endring og har flere store prosjekter pågående, blant annet med campusutvikling og etablering av fellestjenester med eier. Det er videre viktig å ha forståelse og oversikt 
over hvilke risikoer man kan stå overfor i en slik periode. Med ambisjoner både for vekst og universitetsakkreditering bør VID etablere en prosess for risikostyring. Denne prosessen bør integreres i de 
øvrige styringsprosessene. 

● Gjennom intervjuene fremkommer det at det ikke er etablert en formell prosess for overordnet risikostyring ved VID. Det 
utarbeides heller ikke et risikokart for virksomheten. Det er god praksis for en virksomhet på VIDs størrelse å ha en 
strukturert tilnærming til hvordan man jobber med risikostyring. 

● I tertialrapporteringen rapporteres og gås det gjennom avvik. Det er dette de fleste i intervjuene trekker frem som 
risikostyring ved VID i dag. 

● Nede i enkeltprosesser jobbes det i en viss grad med risikostyring, selv om det ikke er etablert en formell prosess. Av det vi 
har sett gjennom intervjuene gjøres det bl.a. risikovurderinger i IT-avdelingen, i eiendomsprosjektene gjøres det noen 
risikoanalyser i oppstartsfasen, samt rapporteres på risiko til styret tertialvis.

● Det utføres i tillegg ROS-analyser ved mindre prosjekter, som ved flytteprosesser ved VID.
● Fra fakultetene fremkommer det at man jobber systematisk med beredskapsarbeid. I Covid-perioden har det blitt holdt 

ukentlige beredskapsmøter. Dette oppleves som positivt, og har fungert godt. 

Risikostyring
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Risikovurderinger bør gjennomføres på tidspunkt som 
passer med øvrige styringsprosesser i virksomheten. 
Slik kan resultatet av risikovurderingene brukes i 
styringen når det er behov for informasjonen. Det betyr 
for eksempel i planprosesser og i oppfølgingsprosesser 
som:

○ fastsetting av mål  og strategi samt arbeidet med  
plan og budsjett (både ettårig- og flerårig plan)

○ oppfølging og rapportering på måloppnåelse 
(halvårs,- kvartals- og årsrapportering)*

*DFØ - om “Risikostyring i virksomhetsstyringen”

Risikostyring i øvrige styringsprosesser
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4.1 Strategi, plan- og budsjettprosess

Sikre en felles forståelse av strategien og hvordan 
hver enhet skal levere på den

VID skal levere både på sektormål og interne mål. For å 
sikre riktig prioriteringer både for VID som institusjon og på 
enhetsnivå anbefaler vi at målstrukturen gås gjennom:

● VID bør gjennomgå sin målstruktur for å sikre at den 
er hensiktsmessig utformet og strukturert på en måte 
som sikrer god samordning fra strategien og ned til 
virksomhetsplanen og handlingsplanene. 

● VID kan vurdere å redusere antall delmål i strategi 
eller gjennomgå fordelingen av delmål til fakultet og 
enheter. Dette vil kunne gjøre det lettere å prioritere 
hvordan det skal arbeides for å levere på strategien.

Anbefaling - VID bør sikre bedre strategisk styring gjennom strategi, plan- og budsjettprosessene  

Antall mål bør reduseres for å sikre bedre 
prioritering i strategiarbeidet

● VID bør gjennomføre regelmessige revideringer av 
strategien for å sikre god operasjonalisering og 
klargjøre prioriteringer innen ulike tidshorisonter. 

Økt fokus på strategisk styring gjennom plan- og budsjettprosessene

● Strategi-, plan- og budsjettprosess kan startes opp tidligere på året, for eksempel før 
sommeren. Da gir man styret og organisasjonen større mulighet til å kunne foreta 
faktiske prioriteringer. Ved å vedta føringene/prinsippene for budsjettet på et tidligere 
tidspunkt enn det som gjøres i dag vil man i større grad kunne bruke budsjettet i 
strategisk styring, og skape bedre involvering fra organisasjonen og styret.

● VID bør vurdere å endre tidshorisonten på virksomhetsplanen og langtidsbudsjettet, 
slik at de får samme levetid (eksempelvis 3 år).

● I arbeidet med virksomhets- og handlingsplaner kan VID se på følgende:

○ Hvilke tiltak er nødvendig for å iverksette og gjennomføre strategien?
○ Hvilke strategiske prosjekter skal prioriteres, og hva bør velges bort? 
○ Vurder hvordan VID bør følge opp og rapportere på prestasjon og fremdrift?
○ Vurder om dagens mål og styringsindikatorer er de riktige for å måle og sikre 

fremdrift. Bidrar målene til å sikre prioritering?
○ Handlingsplanene bør eies av de som skal gjennomføre dem. 
○ Det er viktig å sikre god implementering av handlingsplanene ved fakultetene/de 

administrative enhetene. Arbeidet med handlingsplaner bør i større grad 
integreres i de øvrige styringsprosessene. 

Vi er kjent med at det er foreslått å innføre 
styringsdialogsmøter mellom enhetene og VID 
sentralt. Styringsdialogsmøtene vil bidra til å sikre 
bedre oppfølging av fakultetene og de andre 
enhetene. Disse dialogmøtene bør ikke kun ha 
rapporteringsfokus, men bør også inkludere hva 
som skal prioriteres i videre utvikling. 

Styringsdialogen i VID

Mens strategi handler mer om hva som skal gjøres 
enn om hvordan det skal gjøres er det viktig å 
skape en forståelse i de ulike enhetene for hvordan 
de skal jobbe for å bidra til strategioppnåelse. 
Strategisk styring handler om hvem vi vil være 
(visjon og verdier), hvor vi skal og hvordan vi skal 
komme dit. Det pågår nå et arbeid med 
gjennomgang av styringsprosessene ved VID. Det 
er likevel behov for bedre prioritering da en stor og 
omfattende målstruktur gjør det utfordrende for 
enhetene å vite hvordan de skal prioritere. VID  bør 
ha en klar formening om hvordan strategien skal 
prioriteres, operasjonaliseres og gjennomføres, og 
hvordan enhetene skal bidra inn i denne prosessen. 

Strategisk styring
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4.2 Organisering, roller og ansvar 
Anbefaling - VID bør sikre at organisasjonen får satt seg etter omorganiseringen og bør gå opp uklare roller og 
ansvarsfordelinger

● Mandater, roller og ansvar bør beskrives i de relevante styringsdokumentene for 
organisasjonen. Formatet anbefales å være på et hensiktsmessig nivå med tanke på 
organisasjonens størrelse, men det er viktig å ta vekst inn i betraktningen slik at roller og 
ansvar er skalerbare ved potensiell vekst. Eksempelvis bør det gås opp hvilket ansvar som 
skal legges til studielederne.  Det bør gås opp hvordan rollen som stedlig leder skal være 
fremover og hvordan dette skal sees i sammenheng med rollen som prodekan.

● Det bør vurderes å utarbeide en fullmaktsmatrise for VID. Denne fullmaktsmatrisen bør 
inneholde fordeling av økonomiske og ikke-økonomiske fullmakter i organisasjonen. 

● Uklare grensesnitt i organisasjonen bør vurderes gått opp. Da det forekommer uklarheter 
knyttet til hvem som gjør hva, samt dobbeltarbeid, er det viktig å skape klarhet i hvilke 
oppgaver som skal utføres av hvem, særlig knyttet opp til  administrative prosesser som går 
via fakultetene og de administrative tjenestene og mellom de administrative ressursene 
sentralt og lokalt. Et eksempel som er gitt i intervjuene er rekruttering. 

Organisering, roller og ansvar 

Det bør formaliseres hvordan beslutningsprosesser gjennomføres, dokumenteres, forankres og 
kommuniseres i organisasjonen da det i flere tilfeller er uklarheter knyttet til hvordan beslutninger 
fattes og hvem som fatter beslutninger. Dette kan eksempelvis dokumenteres i en overordnet 
policy, som kan understøttes av rutinebeskrivelser og fullmaktsmatrise.
Formalisering av beslutningsprosessene vil bidra til mindre usikkerhet knyttet til: 

● format beslutninger er dokumentert i - behov for beskrivelse av hvilken informasjon som 
skal vurderes ifm. beslutninger, samt hvilke kriterier det forventes at er oppfylt og vurdert.

● hvem som er involvert i beslutninger - behov for en forankret fullmaktsmatrise slik at det 
ikke er usikkerhet knyttet til hvem som skal involveres i prosessene

● hvor dokumenterte beslutninger oppbevares - behov for å samle alle viktige dokumenter 
ett sted, slik at de er enkelt sporbare og tilgjengelig ved behov

Formalisering av prosessene bør ha til hensikt å sikre effektive og sporbare beslutninger, og ikke 
økt kompleksitet. Videre er det viktig å sikre en transparent beslutningsprosess.

Beslutningsprosesser
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4.3 Internkommunikasjon og styrende dokumenter
Anbefaling - Internkommunikasjonen bør styrkes ytterligere og det bør sikres lettere tilgang til styrende dokumenter 

● I tillegg til å fortsette arbeidet som er igangsatt for å 
skape økt informasjonsflyt i VID, bør VID vurdere å 
utarbeide et intranett for samhandling og deling av 
informasjon. Dette vil bygge opp under ønskede 
holdninger og er med på å skape en felles kultur og 
identitet. Vi anbefaler også at det gås opp hvordan ulike 
verktøy, eksempelvis Office 365 kan brukes til samarbeid 
og informasjonsdeling. 

● Det bør utarbeides klare retningslinjer for hvilke kanaler 
som skal brukes til hvilken type informasjon. 

Tydeligere kanaler for internkommunikasjon

● Vi anbefaler at VID utarbeider og implementerer en 
tydelig struktur for styrende dokumenter. Strukturen kan 
eksempelvis være pyramidebasert der det fremkommer 
av hvert dokument hvilket nivå det tilhører. Til hvert 
angitte nivå bør det være tydelig hvilken informasjon som 
skal inkluderes og hensikten med dokumentet. 
Utarbeidelse av policy, rutiner og støttedokumenter bør 
være prosessbasert. Hvilke prosesser som inkluderes 
bør bli vurdert basert på risiko og vesentlighet. 

● VID bør vurdere å utarbeidet et overordnet 
styringsdokument som beskriver overordnet 
styringsmodell ved høyskolen. Dette dokumentet bør 
ligge tilgjengelig for alle ansatte i organisasjonen. 

Bedre versjonshåndtering og tilgang til styrende 
dokumenter Forslag til struktur for styrende dokumenter - Etabler et 

pyramidebasert dokumenthierarki gjeldende for alle styrende 
dokumenter

● Et tydelig definert dokumenthierarki 
● Konsistent i oppsett av innhold og konsekvent i bruk av 

obligatoriske styrende dokumenter
● Ikke-obligatoriske dokumenter er støttedokumenter
● Hold antall styrende dokumenter til et minimum
● Utarbeide prinsippbaserte policier, med intuitiv forståelse av hva 

og hvorfor. Rutiner og prosedyrer kan være mer detaljerte, med 
beskrivelse av hvordan

Overordnede 
føringer og krav

Policyer

Prosedyrer

Hvem og hva

Hvordan 
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4.4 Risikostyring

● VID bør etablere en prosess for risikostyring som bør samordne risikostyringsaktiviteter på ulike organisatoriske nivåer ved høyskolen. 
Prosessen bør integreres i de andre styringsprosessene ved VID.

En prosess for risikostyring kan etableres ved følgende steg:

● Etablere og forankre styret sine prinsipper og rektor sin politikk for risikostyring og internkontroll.

● Etablere et årshjul for risikostyring og internkontroll, som er samordnet med og integrert i høyskolen sitt overordnede årshjul 
for virksomhetsstyring.

● Etablere prosesser for periodiske gjennomganger av risiko- og internkontrollmiljøet.
● Etablere nødvendige arenaer for samordning av risikovurderinger og tiltak.
● Etablere effektiv rapportering på risikostyring og internkontroll, som en del av rapportering på virksomhetsstyring til ledelse 

og styret.
● Etablere effektive verktøy for risikovurdering og -rapportering.
● Etablere nødvendige trenings- og opplæringsaktiviteter for å påse forståelse blant ansatte og studenter.

Etablere prosess for risikostyring ved VID
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Årlig rapportering

● Risikorapportering til styret bør være basert på 
risikorapporteringen fra organisasjonen (fakultetene og de 
ulike enhetene).

● Risikorapporteringen til styret bør presentere et helhetlig 
bilde av nåsituasjonen, og veiledning og informasjon om 
nødvendige forbedringstiltak. 

Tertialvis rapportering 

● Ved å integrere risikostyring i den tertialvise 
virksomhetsrapporteringen vil ledelsen og styret ved VID 
få et oppdatert informasjonsgrunnlag, få muligheten til å 
fortløpende vurdere effekten av ulike tiltak og eventuelt 
vurdere å korrigere tiltakene som er iverksatt. 

● Risiko kan rapporteres per enhet i den tertialvise 
rapporteringen.

● Den tertialvise rapporteringen bør vise utvikling av 
enkeltrisikoene og kan presenteres med utvikling siden 
forrige tertial. 

Rapportering på risiko ved VID

Overordnet risikobilde

● Det bør utarbeides et helhetlig risikobilde for VD som baserer seg på rapportering fra de ulike enhetene. Det helhetlige 
risikobildet kan presenteres i en risikomatrise som representerer det aggregerte bildet av risikoene fra de ulike enhetene 
ved VID.

● Risikobildet bør fokusere på hva som kan hindre måloppnåelse ved VID

Risikobilde på enhetsnivå

● Risikobildene av de ulike enhetene bør utarbeides årlig i forbindelse med årsplanen, og rette seg mot VIDs evne til å 
gjennomføre årsplanen, inkludert risiko for forsinkelser og endringer. 

Et helhetlig risikobilde for VID

↗↘→ 
↗↘→ 
↗↘→ 
viser endring fra 
1T til 2T

Rød/gul/grønn pil viser 
høy/middels/lav risiko i 2T
Opp/ned/rett pil viser 
økt/redusert/samme risiko som i 1T
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4.5 Administrative prosesser, prosjektmetodikk og kultur

● Dersom fellesprosjektet for administrative 
tjenester for virksomhetene i Stiftelsen blir 
gjennomført, bør det sikres at armlengdes 
avstand overholdes. Sporbarhet og 
transparens i prosessene bør sikres. 

● Det vil være viktig at VID ivaretar sine 
interesser og behov som 
utdanningsinstitusjon i dette prosjektet. 

Administrative fellestjenester 

● Det bør utarbeides klare forventninger til 
hvilken rolle de administrative enhetene ved 
VID skal ha. Dette vil bidra til å klargjøre 
hvilke forventninger det stilles til de ulike 
enhetene, samt til hvordan de skal balansere 
drift- og utviklingsoppgaver.

● Ansvarsforholdet mellom de administrative 
enhetene og fakultetene bør gås opp. Dette 
vil bidra til å skape klarhet i hvilken støtte som 
skal gis av de administrative enhetene og hva 
fakultetene selv skal gjøre. 

● Det bør sikres riktig kompetansedekning ved 
de administrative enhetene. Det er i dag bl.a. 
behov for mer kompetanse knyttet til 
strategisk utvikling. Dette kan gjøres gjennom 
kompetanseheving hos dagens ansatte eller 
tilføres gjennom rekruttering. 

● I de administrative prosessene der fakultetet 
selv skal være utfører, bør det sikres 
hensiktsmessig opplæring. Et eksempel er i 
rekrutteringsprosessen. 

Administrative støtteprosesser

● Det bør etableres en prosjektmetodikk for 
virksomhetstyringsprosjekter ved VID som gir 
føringer for hvordan et prosjekt etableres og 
hvordan det skal følges opp regelmessig 
gjennom styringsgrupper og rapportering.

● Kompetansen på prosjektstyring ved VID bør 
heves.

Etablering av prosjektmetodikk 

● Når VID skal bygge et felles grunnlag for 
videre vekst, er det viktig at organisasjonen 
fokuserer på å skape en felles kultur. 

● En organisasjonskultur oppstår gjennom felles 
normer, verdier og virkelighetsoppfatninger og 
kommer til uttrykk i handlinger og holdninger.

● Videre bør det etableres en strukturert 
tilnærming for hvordan VID rekrutterer, 
utvikler og beholder sine ledere, samt bygger 
nødvendig kompetanse hos andre 
nøkkelpersoner i organisasjonen for å sikre 
kontinuitet. 

Kultur og lederutvikling

Ledelse er et nøkkelelement i å realisere VID sin strategi 
sammen med organisasjonens etablere prosesser og 
styringssystemer.

Lederutvikling omhandler strategi, systemer, prosesser og relasjoner, og skal sikre at det treffes gode 
strategiske beslutninger som driftsettes gjennom systemer, prosesser og medarbeidere. Lederutvikling må 
være forankret hos toppledelsen.

Prosesser 
og system Lederskap

Strategi
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Oppstartsmøte 
15/12/20

1 2 - 6 6 - 8 9 - 10 11

Rapport ferdig Behandling i styret 

Uker

Milepæl Leveranse

Analyse

Intervjuer

Desktop Review

Plan

Rapport

Lage en plan og starte prosjekt ved å sette oss inn i 
virksomheten, booke møter, tilpasse rammeverket som 
kartlegging og analyse baseres på 

Foreta desktop review ved å gå gjennom eksisterende 
styrende dokumenter, review av eksisterende styringssystem og 
annen relevant styringsinformasjon

Gjennomføre intervjuer med rektor, rektors ledergruppe, 
samt et utvalg av ledere og nøkkelpersoner ved VID

Analyse av dokumenter og intervjuer, notater mot rammeverk, 
identifisere gap mot god praksis og forbedringsmuligheter, 
avdekkede behov m.m.

Utarbeide rapport med strukturert oppsummering av funn, 
anbefalinger til forbedringer basert på god praksis, evt. 
høringsrunde blant nøkkelpersoner. Rapport diskuteres med 
nøkkelpersoner og leveres til styret.

Aktiviteter

Prosjektets tidsplan
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# Navn Stilling Enhet # Navn Stilling Enhet

1 Benedicte Sørensen 
Strøm Dekan Fakultet for helsefag 10 Helene Lund Prorektor for 

utdanning

2 Elisabeth Brodtkorb Dekan Fakultet for sosialfag 11 Bård Mæland Rektor

3 Tomas Sundnes Dekan Fakultet for teologi, diakoni 
og ledelse

12 Vidar Brundtland Steder Seksjonsleder 
kommunikasjon

4 Marianne Brattland Direktør Avdeling for administrasjon 13 Britt Øvrebø Haugland Studieleder Fakultet for helsefag, Bergen

5 Magnus Lind HR-sjef HR-avdelingen 14 Inger Oterholm Studieleder Fakultet for sosialt arbeid

6 Olav Thorshaug IT-sjef IT-avdelingen 15 Hilde Lausund Studieleder Fakultet for helsefag, Bergen

7 Anita Lyssand Prodekan Fakultet for helsefag, Bergen 16 Margrethe S. Løfqvist Studiesjef

8 Kristin Fjelde Tjelle Prodekan Fakultet for helsedag, 
Sandnes

17 Dag Arne Ophus Økonomisjef

9 Gunhild Odden Prorektor for 
forskning

18 Martin Grunnesjö Eiendomssjef

Oversikt over intervjuer
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Ansvarsbegrensning:

Denne rapporten er utarbeidet for VIDs interne bruk i forbindelse med internrevisjonen av styringsmodellen til VID i samsvar med prosjektmandatet 
datert 21. desember 2020.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med VIDs ansatte og i dokumentasjon som VID har gjort tilgjengelig for 
oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at 
den er fullstendig, korrekt og presis. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for VID og PwC. 

VID har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. 
Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar 
seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av VID eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte 
benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. 

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er 
utviklet i forbindelse med vårt arbeid. 

Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 

© 2021 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as 
agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its 
member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of 
any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.
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Orientering om foreløpige søkertall i det nasjonale samordna opptaket og 
i høgskolens lokale opptak 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret tar rektors orientering om foreløpige søkertall i det nasjonale samordna opptaket og i 
høgskolens lokale opptak til orientering. 
 

Saksframstilling: 
VID har både søkere til grunnutdanninger koordinert gjennom Samordna opptak (UHG-opptak), og 
lokalt opptak hovedsakelig til master- og videreutdanninger som høgskolen selv administrerer. 
 
1. Søkertall til grunnutdanningene (UHG-opptak) 
Det har aldri vært så mange søkere til høyere utdanningen som i 2021.Etter søknadsfristen 15. april 
2021 var det totalt 154 088 søkere i det nasjonale samordnede opptaket. 
 
Det er totalt 14 549 søkere til de 17 studiene VID har i Samordna opptak, fordelt på 20 493 
søknadsalternativer. Av disse har 3709 søkere VID som sitt førstevalg.  
 
Antall søkere til VID totalt har økt med 29,6 prosent fra 2020 til 2021, og antall førsteprioritetssøkere 
har økt med 72,9 prosent. Av alle institusjonene i Samordna opptak er det bare Samisk høgskole som 
har større økning i antall førsteprioritetssøkere i 2021. 
 
Søkertallene ved VID følger delvis de nasjonale trendene, men det finnes også noen positive avvik. 
Etter en økning i 2020 viser søkertallene til sykepleierutdanningen i 2021 en nasjonal nedgang på 1,6 
prosent i antall førsteprioritetssøkere, mens VID har en økning fra 2020 til 2021. Søkertallene til 
vernepleierutdanningen har sterk nasjonal økning med 22,6 prosents økning i antall førsteprioritets-
søkere sammenlignet med 2020. Søkertallene ved vernepleierutdanningen ved VID følger denne 
trenden. Søkertallene til ergoterapiutdanningen viser en stor nedgang på landsbasis, og søkertallene 
til ergoterapiutdanningen ved VID følger samme mønster. Den nasjonale tendensen for studier 
innenfor samfunnsfag viser en nedgang i antall søkere, mens VID har økning i antall 
førsteprioritetssøkere. Høgskolens studietilbud innenfor teologi har lave søkertall og et begrenset 
antall førsteprioritetssøkere. Dette er samme søkermønster som andre institusjoner. 
 
Den store økningen totalt og i antall førsteproritetssøkere i VID skyldes i stor grad de desentraliserte 
deltidsstudiene både i Bergen, Sandvika og Helgeland, hvor tilbudene åpenbart har møtt et behov og 
en etterspørsel. Tilbudene om vernepleierutdanning og sykepleierutdanning i Sandvika er nye i 2021, 
og det samme gjelder den desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland. Den desentraliserte 
vernepleierutdanningen i Bergen er ikke ny, men er utlyst gjennom Samordna opptak for første gang i 
2021. 
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Antall førsteprioritetssløker per studieplass i UHG-opptaket 
Av de 1324 ulike studietilbudene som lyses ut gjennom Samordna opptak har VID tre studietilbud på 
topplisten av de studietilbudene som har flest førsteprioritetssøkere per studieplass.  
 
Med tilnærmet 23 førsteproritetssøkere per studieplass til den desentraliserte vernepleierutdanningen 
i Sandvika ligger den på andreplass i den nasjonale oversikten. Det er bare den nye utdanningen i 
toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger som har flere førsteproritetssøkere per 
studieplass1. VIDs desentraliserte vernepleierutdanning i Bergen ligger på femteplass i den nasjonale 
oversikten, og deltidsutdanningen i sykepleie i Sandvika på 11. plass. 
 
Studietilbud VID Studie-

plasser 
1.pri 
2021 

Antall førsteprioritets- 
søkere per studieplass 

    

Vernepleie, deltid desentralisert Sandvika 30 687 22,9 

Vernepleie, deltid desentralisert Bergen 15 279 18,6 

Sykepleie, deltid Sandvika 35 503 14,4 

Sykepleie, deltid desentralisert Helgeland 10 85 8,5 

Sosialt arbeid, deltid 60 430 7,1 

Vernepleie, deltid Sandnes 30 175 5,8 

Sosialt arbeid, heltid 87 273 3,1 

Vernepleie, heltid 90 234 2,6 

Sykepleie, Bergen 210 472 2,2 

Ergoterapi 45 62 1,3 

Sykepleie, Oslo 320 429 1,3 

Verdibasert ledelse og administrasjon 40 38 0,95 

Teologi, profesjon 15 9 0,6 

Interkulturell kommunikasjon 20 12 0,6 

Samfunnsfag bachelor 40 11 0,3 

Teologi bachelor 25 6 0,2 

Kristendomskunnskap/RLE 20 4 0,2 

    

                                            
1 Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID har ansvar for et emne i denne utdanningen.  

Studium Studie-
plasser 

Søkere 
2021 

1.pri 
2021 

Søkere 
2020 

Søkere 
2019 

1.pri 
2020 

1. pri 
2019 

Ergoterapi 45 603 62 638 651 79 79 

Sosialt arbeid, heltid 87 2202 273 2319 2090 302 280 

Sosialt arbeid, deltid 60 1513 430 1487 1569 438 477 

Sykepleie, Oslo 320 3949 429 3780 3804 392 433 

Sykepleie, Bergen 210 2752 472 2863 2917 409 497 

Sykepleie, Sandvika 35 2262 503 - - - - 

Sykepleie, Helgeland 10 473 85 - - - - 

Vernepleie, heltid Sandnes 90 1289 234 1288 1314 214 243 

Vernepleie, deltid Sandnes 30 987 175 938 987 261 241 

Vernepleie, deltid Bergen 15 1544 279 - - - - 

Vernepleie, deltid Sandvika 30 2405 687 - - - - 

Kristendomskunnskap/RLE 20 23 4 29 39 7 7 

Teologi bachelor 25 26 6 27 29 4 9 

Teologi, profesjon 15 31 9 37 37 11 8 

Interkulturell komm. 20 167 12 200 175 22 27 

Samfunnsfag 40 82 11 112 140 6 18 

Verdibasert ledelse og adm. 40 184 38 - - - - 
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2. Søkertall til videreutdanninger 
 
Studium Studie 

sted 
Studie-
plasser 

Søkere pr 
26.04. 
2021 

1.pri  
26.04. 
2021 

Søkere pr 
1 tertial 
2020 

1.pri pr 
1 tertial 
2020 

Akuttmedisinsk sykepleie Bergen 40 385 304 303 248 

Gerontologi, deltid Bergen 20 67 52 57 34 

Boligsosialt arbeid2 Oslo 15 20 12 - - 

Familieterapi; studieretning par- 
og familieterapi 

Oslo 30 228 127 188 102 

Familieterapi; studieretning 
systemisk praksis. 

Oslo 30 216 95 135 61 

Familieterapi; studieretning par- 
og familieterapi3 

Sandnes 15 - - 54 30 

Familieterapi; studieretning 
systemisk praksis. 

Sandnes 15 - - 38 28 

Helsesykepleie Oslo 50 979 853 790 675 

Konfliktarbeid og mekling Oslo 25 67 27 86 48 

Kreftsykepleie, heltid Bergen  
90 til 

sammen 

52 38 52 38 

Kreftsykepleie, deltid Bergen 73 22 59 20 

Kreftsykepleie, heltid Oslo 68 39 54 30 

Kreftsykepleie, deltid Oslo 93 44 105 61 

Livsstyrketrening  Oslo 27 71 52 91 60 

Livsstyrketrening  Sandnes 27 48 26 - - 

Nefrologisk sykepleie4 Oslo 20 - - 46 26 

Mindfulness5 Bergen  33 22 - - 

Minoritetskompetanse i 
barnevernet 

Stavanger 32 112 89 51 37 

Palliativ sykepleie Bergen 25 113 64 78 33 

Psykisk helsearbeid Oslo 43 343 192 271 151 

Psykisk helsearbeid Sandnes 20 122 90 96 63 

Psykososialt arbeid med barn og 
unge 

Oslo 30 227 105 169 69 

Relasjonskompetanse i 
barnevernet 

Oslo 64 172 145 121 113 

Rus- og 
avhengighetsproblematikk 

Oslo 37 184 82 130 72 

Veiledning Bergen 25 89 53 81 50 
 
Med få unntak, er det en økning i søkertallene ved alle videreutdanningene, og mange har 
søkerrekord i 2021.  
 
Som tidligere år er det videreutdanningen i helsesykepleie som har flest søkere, og deretter 
familieterapiutdanningene, akuttmedisin, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge 
og rus- og avhengighetsproblematikk.  
 
Videreutdanningene i palliativ sykepleie, relasjonskompetanse i barnevernet og minoritetskompetanse 
i barnevernet har i 2021 langt høyere søkertall enn tidligere år. 
  

                                            
2 Videreutdanning i boligsosialt arbeid er ny i 2021.  
3 Det er ikke opptak til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, Sandnes, i 2021. 
4 Det er ikke opptak til videreutdanning i nefrologisk sykepleie i 2021. 
5 Det var ikke opptak til videreutdanning i mindfulness i 2020. 
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3. Søkertall til masterutdanninger 
 
Studium Studie-

sted 
Studie-
plasser 

Søkere pr 
26.04. 
2021 

1.pri 
26.04. 
2021 

Søkere pr  
1 tertial 
2020 

1.pri pr 
1 tertial 
2020 

Community Development and 
Social Innovation, Diakonia  

Oslo 30 221 100 182 101 

Community Development and 
Social Innovation, Value Based 

Oslo 20 327 222 242 146 

Community Development and 
Social Innovation, Migration 

Stavanger 20 200 70 147 53 

Diakoni, deltid Oslo 20 60 49 51 44 

Familieterapi og systemisk 
praksis, studieretning systemisk 
praksis 

Oslo 15 102 46 63 30 

Familieterapi og systemisk 
praksis, studieretning par- og 
familieterapi 

Oslo 15 113 51 82 40 

Familieterapi og systemisk 
praksis: systemisk praksis, 3 og 
4 år 

Oslo 15 29 
  

17 35 19 

Familieterapi og systemisk 
praksis: par- og familieterapi, 3 
og 4 år 

Oslo 15 34 23 46 34 

Helsefremmede 
relasjonsarbeid: studieretning 
psykisk helsearbeid 

Oslo 5 103 37 86 34 

Helsefremmede 
relasjonsarbeid: studieretning 
psykososialt arbeid med barn 
og unge 

Oslo 5 69 32 70 23 

Helsefremmede 
relasjonsarbeid: rus- og 
avhengighetsproblematikk 

Oslo 5 39 13 46 13 

Helsefremmede 
relasjonsarbeid: 3. og 4 studieår 

Oslo 30 58 43 63 47 

Interkulturelt arbeid 
 

Stavanger 25 61 55 54 41 

Klinisk sykepleie: studieretning 
akuttmedisinsk sykepleie 

Bergen 5 76 31 76 31 

Klinisk sykepleie: studieretning 
gerontologisk sykepleie 

Bergen 5 9 3 19 11 

Klinisk sykepleie: studieretning 
helsesykepleie 

Oslo 5 248 108 244 93 

Klinisk sykepleie: studieretning 
kreftsykepleie  

Oslo 5 27 15 35 16 

Klinisk sykepleie: studieretning 
kreftsykepleie 

Bergen 5 16 4 14 7 

Klinisk sykepleie: studieretning 
nefrologisk sykepleie6 

Oslo 5 - 
  

- 12 9 

Klinisk sykepleie: studieretning 
palliativ sykepleie 

Bergen 5 12 4 11 4 

Klinisk sykepleie: 3. og 4. 
studieår 
 

Oslo 20 36 27 54 41 

Klinisk sykepleie: 3. og 4. Bergen 20 25 16 39 28 

                                            
6 Det er ikke opptakt til master i klinisk sykepleie, studieretning nefrologisk sykepleie i 2021. 
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studieår 
 

Medborgerskap og 
samhandling, heltid 

Sandnes 25 til 
sammen 

29 18 26 20 

Medborgerskap og 
samhandling, deltid 

Sandnes  33 20 42 19 

Praktisk teologi Stavanger 10 2 1 2 2 

Sosialt arbeid, heltid Oslo 30 til  129 91 114 83 

Sosialt arbeid, deltid Oslo sammen 140 73 125 64 

Theology and religious studies Stavanger 15 72 60 54 42 

Tjenesteutvikling til eldre, 
heltid7 

Oslo  
25 til 

- - 15 6 

Tjenesteutvikling til eldre, 
deltid 

Oslo sammen - - 28 18 

Verdibasert ledelse, heltid Oslo 50 til  48 25 68 32 

Verdibasert ledelse, deltid Oslo sammen  167 116 124 84 

 
Søkertallene til masterutdanningene i 2021 viser tilfredsstillende økning sammenlignet med 2020 ved 
familieterapi og systemisk praksis, verdibasert ledelse (deltid), interkulturelt arbeid og sosialt arbeid. 
De øvrige har søkertall omtrent på samme nivå som i fjor. 
 
Søkertallene til masterstudiet i Theology and religious studies og masterstudiet i Community 
Development and Social Innovation er høye også i 2021, men erfaringsmessig er det en del av 
søkerne som ikke sender inn tilstrekkelig dokumentasjon og/eller ikke er kvalifisert for opptak.  
 
 
4. Søkertall andre 
 
Andre Studiested Studie-

plasser 
Søkere pr 
26.04.2021 

Søkere pr 
1 tertial 
2020 

Kristen sjelesorg Oslo 25 44 60 

Kompletterende 
sykepleierutdanning 

Oslo 30 90 60 

Sykepleie, deltid, Helgeland8 Sandnessjøen 20 110 - 

 
Den nye desentraliserte sykepleierutdanningen i Helgeland kan søkes både i lokalt og Samordna 
opptak. Samlet har dette studietilbudet 194 førsteprioritetssøkere. 
 
Kompletterende sykepleierutdanning har en sterk økning i 2021, mens årsstudiet i kristen sjelesorg 
ligger litt under fjorårets søkertall. 
 
VIDs søknadsweb er ikke stengt for årsstudiet i kristen sjelesorg, og det er satt ny søknadsfrist 1. juni.  
Denne utvidete søknadsfristen er også satt for andre studier hvor fakultetene ønsker seg flere søkere, 
for eksempel master i medborgerskap, master i praktisk teologi, noen studieretninger innenfor master 
i klinisk sykepleie, videreutdanningen i mindfulness og videreutdanning i boligsosialt arbeid.  
 
Hvis det fortsatt er ledige studieplasser i det lokale opptaket også etter suppleringsopptaket ca.       
15. juni gjennomføres løpende opptak helt fram til studiestart. 
 
Ledige studieplasser i det nasjonale samordnede opptaket lyses ut som ledige studieplasser etter 
hovedopptaket ca. 20. juli. 
 

                                            
7 Det er ikke opptak til master i tjenesteutvikling til eldre i 2021. 
8 Opptak i Helgeland er både lokalt opptak og UHG-opptak.  
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Status for campusutviklingsprosjektene  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar sak om campusutviklingsprosjektene til orientering. 
 

Sammendrag 
Frem til høsten 2024 vil VID flytte inn i nye campusbygg i Bergen, Stavanger og Oslo der det 
er lagt til rette for tverrfaglig samarbeid, nye måter å jobbe på og en mer bevisst og strategisk 
bruk av arealene på campus. Videre er det lagt til grunn at campusprosjektene skal bidra til 
å: 

• styrke VIDs posisjon 
• fremme samarbeid, læring og kunnskapsdeling 
• nye arbeidsformer 
• økt innovasjon 
• økt effektivitet og produktivitet 
• økt trivsel og arbeidsglede 
• fremme en positiv kultur 

 
I de kommende årene vil derfor lederutvikling, kulturbygging og adferdsendring være sentrale 
fokusområder for å lykkes med videre utvikling av VID. Felles for samtlige 
campusutviklingsprosjekter er imidlertid en generell usikkerhet knyttet til utviklingen av 
pandemien, og de mulige konsekvenser det kan ha for tilgang til kompetanse og arbeidskraft 
og derigjennom fremdrift for de ulike prosjektene. Oppdaterte skisser for de ulike campusene 
vil bli vist i selve styremøte. 
 
 

    VID Oslo «Campus diakonhjemmet» 
 

Rom- og funksjonsprogram 
Henning Larsen arkitekter og WSP fikk i oppdrag av VID å utarbeide rom- og 
funksjonsprogram for nytt høyskolebygg. Rom- og funksjonsprogrammet innebærer at 
nødvendige funksjoner, rom og arealer for at det nye høyskolebygget blir en god, sikker og 
effektiv arbeidsplass for studenter og ansatte, skal identifiseres. Studenter og ansatte har 
deltatt og medvirket i prosessen bl.a. gjennom en rekke work shoper. Tillitsvalgte har vært 
godt orientert underveis og det er vår opplevelse at det her har vært en profesjonell og god 
prosess for medvirkning. VIDs rom og funksjonsprogram er ferdig og skal nå til drøfting i 
tillitsmannsapparatet og AMU. Det er rektor som beslutter VIDs rom og funksjonsprogram. 
Programmet følger vedlagt, og gir grunnlaget for videre prosjektering.  
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Bærekraft 
Problemstillinger knyttet til bærekraft, materialvalg og fotavtrykk har vært tydelig adressert i 
prosessene. Det norske Diakonhjemmet har høye ambisjoner for byggkvalitet og har et 
ønske om at høyskolebygget føres opp som et signalbygg.  Diakonhjemmets ønske om å 
søke bærekraftige løsninger er forankret i deres strategiplan og tanken om å ta vare på 
skaperverket. Prosjektet har identifisert de to viktigste gruppene av hovedelementer i forhold 
til byggets CO2 avtrykk er energiløsninger (reduserer energibruk og fornybare energikilder) 
og materialvalg i bygget. Diakonhjemmet har allerede besluttet og bygget en innovativ 
energisentral som gir vesentlig besparelser i CO2 utslipp. Det har pågått en drøfting mellom 
byggherre og leietakere om valg av bærekonstruksjon og ytterkledning i tre med de 
miljømessige og økonomiske konsekvenser og vurdering av kost/nytte det innebærer.  
Diakonhjemmet har ønsket en hybridløsning med bæresystem i betong/stål i underetasje og 
1. etasje samt limtre/massiv-tre fra og med 2. etasje for nytt Campusbygg for NLA og VID. 
Bæresystem i limtre/massivtre vil øke prosjektkostnaden med MNOK 32,5 til MNOK 42,5 inkl. 
mva. Det norske Diakonhjems andel av merkostnadene er anslagsvis 35%, mens NLA og 
VID forventes å dekke resterende. Gitt en slik hybridløsning og fordeling vil dette en medføre 
en økt husleiekostnad på anslagsvis mellom kr 500 000,- til kr 650 000,- per år for VID. 
 
Bygg med bærende trekonstruksjoner kan lettere profileres som grønn og bærekraftig mot 
offentligheten og mot publikum og brukere. Tre som naturmateriale signaliserer bærekraftig 
på en visuell og tydelig måte. Alternative tiltak som «miljø betong» bruk av resirkulert stål, og 
produkter med gode EPD-verdier gir ikke den samme tydeligheten ovenfor brukere og 
publikum, da det ofte ikke er noen tydelig visuell forskjell for slike materialer, og 
sertifiseringsordninger som BREEAM i liten grad er kjent blant allmenheten utover 
byggbransjen.  Det er derfor grunn til å anta at bærende trekonstruksjoner er et miljøtiltak 
som utløser merverdi både når det gjelder mulighet for grønn profilering, samt en merverdi 
for brukere som i større grad vil oppleve bygget som miljøvennlig. 
 
Rektor og styreleder har foretatt en vurdering av kost nytte og har lagt til grunn at det er 
andre miljømessige tiltak som vil ha samme, og kanskje sågar har en bedre effekt på miljøet, 
og har derfor valgt å ikke gå for en trekonstruksjon og -kledning i nybygget. Rektor ved NLA 
høgskolen deler VIDs syn på saken.  
 
 
 

    VID Bergen «Campus Haraldsplass» 
 
Bygg- og ombyggingsarbeidene på Haraldsplass følger nå revidert fremdriftsplan som tilsier 
ferdigstilling av campus i oktober 2021, hvor deler av arealene vil være ferdig allerede i 
august 2021. 
 
Som følge av pandemien er det fortsatt en viss usikkerhet knyttet til fremdrift. Styret ble på 
sist styremøtet orientert om at prosjektet av gode grunner har blitt dyrere enn først antatt. 
Administrasjonen har inngått en avtale med Haraldsplass diakonale stiftelse (gårdeier) om 
kompensasjon for husleie for den perioden VID har flyttet ut av lokalene grunnet gårdeiers 
byggearbeid.  
 
 

   VID Stavanger «Campus Kampen» 
 
Prosjektet går som planlagt og følger fremdriftsplanen. Ingen vesentlige avvik i forhold ti l 
budsjett. 
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Råbygget er reist, og innredningsarbeidet har startet. Det er etablert en styringsstruktur med 
NMS og NMS Eiendommer med sikte på å utvikle campus på en slik måte at man stimulerer 
til faglig samarbeid og sambruk.  
 
 

Vedlegg:  
VID Oslo 2024: Rom- og funksjonsprogram 
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1 Informasjon om prosjektet 

Diakonhjemmet skal, som en del av et større eiendomsutviklingsprosjekt på Majorstua i Oslo, 

bygge en ny campus der VID vitenskapelige høyskole (VID) og NLA høgskolen (NLA) skal 

være leietakere. VID skal i tillegg til det nye høyskolebygget beholde deler av den eldre 

bygningsmassen. Dette dokumentetet beskriver VID sitt helhetlige behov for areal og 

funksjoner. Beliggenheten på Vinderen er landlig, men sentrumsnær, og gir gode omgivelser 

for studenter og ansatte med torg og park rett utenfor døren. Området skal inneholde 

studentboliger, og det legges til rette for treningstilbud, forretninger og ulike bespisnings- og 

serveringssteder, samt nærhet til gode kollektivløsninger. 

 

I forbindelse med plassering og utforming av ny campus på Diakonhjemmet har det blitt holdt 

en rekke workshops og brukermøter der mer enn 100 personer fra VID Oslo har deltatt. TEAM–

HENT ved Henning Larsen Arkitekter, og programmeringspedagogene i WSP Norge har i 

samarbeid med VIDs prosjektgruppe koordinert, planlagt og ledet brukerprosessene og i 

fellesskap utarbeidet visjoner og ambisjoner, målsettinger og prinsipper, arealprogrammer og 

funksjonsbeskrivelser. Dette dokumentet er ført i pennen av Beate Aske Løtveit, Chris Lund 

og Vigdis Vikne. VIDs prosjektgruppe har bestått av Marianne Brattland, Elisabeth Brodkorb 

og Martin Grunnersjö. 

 

2 Lover og forskrifter 

Som utdanningsinstitusjon forholder VID seg til en rekke lover og forskrifter, i tillegg til sine 

egne retningslinjer. 

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2015 har som formål å legge til rette for at 

universiteter og høyskoler tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, at de utfører 

forskning og faglig  og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. I tilleg sier loven 

at høyskolen skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om 

faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i 

undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og 

næringsliv. Utformingen av det fysiske læringsmiljøet vies stor plass i universitets- og 

høgskoleloven, hvor følgende hovedområder med bakgrunn i §4-3(2) skal være ivaretatt for å 

ivareta studentenes helse, sikkerhet og velferd, og dertil legges til grunn for handlingsplanen: 

• Lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og trapper 

• Lys - og lydforhold, inneklima og luftkvalitet 
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• Tekniske innretninger og utstyr 

Det fysiske læringsmiljøet skal så langt det er mulig og rimelig, være utformet etter prinsippet 

om universell utforming. Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte 

behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og 

eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter, hvor det i forarbeidene 

til loven presiseres at tilrettelegging ofte kan bety universelt utformede løsninger. 

Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte 

studium. 

Lov om studentsamskipnader av 14. desember 2007 gjelder for studentsamskipnader, 

studenter og institusjoner som omfattes av universitets og høyskoleloven, og fagskoler som er 

tilknyttet en studentsamskipnad og studenter ved disse fagskolene. Loven sier at det er 

utdanningsinstitusjonen som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. 

Utdanningsinstitusjonenes ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge 

forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljøet 

ved utdanningsinstitusjon.  

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har som formål å fremme likestilling og hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling 

menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 

tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal 

bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. 

I §17 og 19 tydeliggjøres virksomheters plikter til universell utforming av virksomhetens 

alminnelige funksjoner og plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming innen 

virksomheten. I §18 omtales lovkravet knyttet til universell utforming av IKT, hvor det videre i 

lovens §27 spesifiseres at læremidler og undervisning ved utdanningsinstitusjoner skal bygge 

på lovens formål. 

VID forholder seg også til lov om behandling av personopplysninger og lov om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

I tillegg forholder VID seg også til en rekke nasjonale forskrifter: 

• Forskrift om opptak til høyere utdanning 

• Forskrift om krav til mastergrad 

• Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning  

• Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning  
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• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning  

• Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler  

• Forskrift om studentsamskipnader 

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning  

• Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler  

• Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske 

løsninger stiller krav til IKT-løsninger og gjelder nettløsninger, herunder også digitale 

læremidler og automater  

 

3 Generelle krav  

3.1 Planløsning 

▪ Fra hovedinngang skal det være enkelt å orientere seg i lokalene. 

▪ Planløsningen skal være fleksibel og best mulig med tanke på intern logistikk og 

naturlige bevegelsesmønstre.  

▪ Bygg skal tilstrebe en høy arealeffektivitet og en gunstig brutto/netto-faktor, men 

uten å gå på bekostning av funksjonskrav, krav til nettoareal eller gode 

dagslysforhold og utsikt. 

▪ Det skal være minimalt med rendyrkede trafikkareal.  

▪ Rom og funksjoners bruksegenskaper og møblerbarhet må være optimale. Det 

innebærer for eksempel at lange, smale rom ikke aksepteres.  

▪ Behov og brukermønstre er ikke tidsbestandige, og vil endre seg fra generasjon til 

generasjon. Det er derfor viktig med fleksibilitet i rom og funksjoners 

bruksegenskaper. Gode variasjonsmuligheter og tilgang på dagslys går aldri av 

moten. 

▪ Bygg skal være fleksible og ha rom for ulike arbeidsformer for både studenter og 

ansatte.  

▪ Planløsningen må være slik at det legges til rette for sambruk av funksjoner. 

Samtidig må det være mulig å skjerme arealer som ikke skal sambrukes. 

▪ Byggene skal fremme gode møteplasser. 
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▪ Det skal være områder som inviterer til fellesskap, trivsel og kulturbygging, i tråd 

med VIDs visjon og menneskesyn. Dette bør prioriteres i områder som torg, 

kantinen, bibliotek, læringslandskapene og øvrig trafikkareal slik at både studenter 

og ansatte kan finne hverandre i fellesarealer som signaliserer identitet og bygger 

kultur. 

▪ Byggene skal stimulere til trivsel, der studenter og ansatte aktivt ønsker å være. 

▪ Virtuell samhandling vil være et av de viktigste tiltakene for å realisere målet om 

redusert reisevirksomhet. 

3.2 Digital og teknisk løsning, generelt 

Digitalisering handler ikke bare om å bytte ut det fysiske arkivet med lagring i skyen, ha 

forelesning på Zoom eller om å gjøre arbeidsprosesser mer effektive. Digitalisering handler 

om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre – legge til rette for vekst og samtidig 

sørge for god sikkerhet. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, 

som er effektive og pålitelige, der IKT blir brukt på en formålstjenlig måte. Det vil si at bruken 

av IKT ikke bare skal være en teknisk, administrativ og pedagogisk støttefunksjon, men en del 

av VIDs ryggmarg. Bruken av IKT må fornyes, oppdateres og foregå på en måte som fører til 

endring, både pedagogisk og administrativt. Teknologien skal kort sagt være et verktøy for 

innovasjon, der brukernes behov står i sentrum. 

Den raske teknologiske utviklingen og inntoget av forbrukerteknologi og -tjenester i 

utdanningssystemet, stiller nye krav til underliggende infrastruktur. Skytjenester og mobile 

teknologier har bidratt til at kravene som stilles til IKT-infrastruktur og fysisk miljø i dag, er 

annerledes enn for bare få år siden. Hensiktsmessig bruk av IKT i UH-sektoren forutsetter at 

innføring av ny teknologi og endringer i eksisterende infrastruktur gjøres i en godt planlagt og 

konsekvent gjennomført prosess med god involvering. Infrastrukturen må støtte både 

pedagogiske og administrative prosesser, og både studenter og lærere må oppleve trygghet 

og forutsigbarhet i brukt av IKT i undervisning og læring. Dette innebærer blant annet at IKT-

infrastrukturen sikrer stabil og tilstrekkelig tilgang til nettverk, brukerstøtte, utstyr, programvare 

og tjenester av god kvalitet – samtidig som personvern og sikkerhet ivareta. 

▪ De digitale og teknologiske løsningene må være enkle å ta i bruk og 

oppkoblingsmuligheter brukervennlige. 

▪ Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske 

(IKT)-løsninger stiller krav til at IKT-løsninger og nettløsninger, herunder også 

digitale læremidler og automater, skal være universelt uformete. Slike løsninger blir 
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en stadig større del av studenters og ansattes hverdag og gir store muligheter på 

en rekke områder, samtidig som utformingen av disse ikke må føre til at det skapes 

nye barrierer.  

▪ Fleksibilitet, enkelhet og brukervennlighet er også uttalte premisser for å lykkes 

med samhandling. En student eller medarbeider skal kunne ta med sin personlige 

klient (PC, nettbrett, mobil) og, uavhengig av valgt arbeidsstasjon og lokasjon, 

intuitivt og effektivt kunne koble seg opp mot høgskolens nettverk, kjerne- og 

fagsystemer. Samme fleksibilitet gjelder også for møterom og sosiale soner. Her 

stilles det i tillegg krav til rask oppkobling mot skjerm og annet AV-utstyr (kamera, 

høyttaler, mikrofon mv.). 

▪ Det skal legges til rette for produksjon av podcast, videoforelesning, virtuell 

samhandling og lignende for både studenter og ansatte. Eksempel på dette kan 

være tilgjengelige mindre studio for opptak av god kvalitet, konsertscener og 

undervisningsarenaer med livestreaming og opptak. Tilgang på AV-utstyr må legge 

til rette for denne typen produksjoner.  

▪ Geografi skal ikke være til hinder for samarbeid, hverken, lokalt, nasjonalt eller 

internasjonalt. Uavhengig om samhandling skjer fra arbeidsstasjon, auditorium eller 

kantinen. 

▪ Det skal være rikelig med strømuttak for lading av digitalt utstyr i hele bygget. 

▪ Det skal være digitale oversikter med integrerte bookingsystemer for bestilling av 

rom utenfor undervisningsrom, møterom, studio, grupperom og andre bookbare 

lokasjoner. Systemet må også vise planlagte tider for renhold. (Det skal være mulig 

å booke rom elektronisk ved hjelp av app/portal. Informasjonen fra denne 

bookingløsningen skal oppdateres i sanntid, og kunne levere grensesnitt mot andre 

applikasjoner for avlevering/mottak av data.)   

▪ Det skal plasseres informasjonsskjermer på sentrale steder i bygningsmassen der 

folk naturlig samles. Skjermene må være koblet til en løsning for 

informasjonsforvaltning som gjør at en kan vise forskjellig informasjon på 

forskjellige skjermer. Skjermer skal imidlertid ikke oppleves som visuell støy. 

3.3 Premisser for å lykkes med IKT og digitale løsninger i fremtidig 

arbeidsplasskonsepter 

Et arbeidsplasskonsept som bygger på arbeidsplasser i landskap med tilhørende felles 

støtterom og funksjoner, forutsetter fleksibilitet, sambruk og flerbruk. De digitale og 
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teknologiske løsningene må derfor være enkle å ta i bruk og oppkoblingsmuligheter 

brukervennlige. 

Fleksibilitet, enkelhet og brukervennlighet er også uttalte premisser for å lykkes med 

samhandling. En medarbeider skal kunne ta med sin personlige klient (PC, nettbrett, mobil) 

og, uavhengig av valgt arbeidsstasjon og lokasjon, intuitivt og effektivt kunne koble seg opp 

mot VIDs nettverk, kjerne- og fagsystemer. Samme fleksibilitet gjelder også for møterom og 

sosiale soner. Her stilles det i tillegg krav til rask oppkobling mot skjerm og annet AV-utstyr 

(kamera, høyttaler, mikrofon mv.).  

For å lykkes med beskrevet behov må VID prioritere standardisering av digital infrastruktur, 

herunder AV-utstyr. 

 

3.4 Sikkerhet og beredskap 

Studenter, ansattes og besøkendes sikkerhet skal ivaretas etter beste evne, samtidig er det 

avgjørende å ivareta organisasjonens målsetting om å være tillitsskapende og framtidsrettet. 

Bygget skal kommunisere tillit, åpenhet og raushet. Helt konkret innebærer dette 

fysiske/bygningsmessige, tekniske og digitale løsninger for adgangskontroll og sosial kontroll: 

▪ Det skal være mest mulig åpenhet, men enkelte deler eller enheter må kunne låses 

av. Høyskolen skal sonedeles og det skal etableres låssystem som sikrer 

muligheter og begrensninger for tilgang for ulike brukergrupper.  

▪ Det skal installeres et varslingssystem i bygget for å kunne nå 

soner/personer/grupper med ulike beskjeder. Løsningen skal også kunne nyttes til 

å sende meldinger til smarttelefoner. Et viktig krav til systemet er at det skal fungere 

godt i en beredskapssituasjon.   

▪ Det er anbefalt fra sentrale myndigheter anbefales at en etablerer toveis 

talevarslingsanlegg (med batteribackup) for å kunne varsle ved alvorlige hendelser. 

▪ Tiltak for å trygge alle studenter og medarbeider mot utilbørlig atferd eller anklager 

om dette, er at alle rom skal ha innsyn fra øvrig areal. Det innebærer at alle rom har 

transparente løsninger i dører eller vegger. Grad av transparens og bruk av glass 

må balanseres mot behovet for skjerming, konsentrasjon og driftskostnader 

Norske universiteter og høyskoler har en tradisjon for å være åpne og godt integrert i 

samfunnet for øvrig.  Arealer lånes og leies ut til andre aktører både i undervisningstiden og 
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ellers i uken. Dette gjør at det er mange mennesker som har tilgang til institusjonens arealer 

på forskjellige tider. Dette er viktige verdier som er basert på tillit. 

Den danske filosofen K.E. Løgstrup hevder at tillit er en medfødt, menneskelig egenskap, og 

at mistillit oppstår som resultat av en hendelse der tillitt blir brutt.  Den tyske sosiologen N. 

Luhmann hevder at tillit er grunnen til at vi i det hele tatt tør å forlate senga om morgenen.  Tillit 

vil alltid være  forbundet med risiko.  Ved planlegging av utdanningsbygg må vi søke å 

reflektere over enhver risiko ved de løsninger vi velger å ha for å skape den gode, tillitsfulle 

skolen, - uten å være naiv. 

For mindre enn ti år siden opplevde Finland to skoleskytinger med bare elleve måneders 

mellomrom. Man nedsatte derfor en arbeidsgruppe hvor representanter for skoler, politi, brann, 

legevakt, arkitekter m.fl. utredet hvordan man kunne planlegge for økt sikkerhet i de finske 

skolene. Diskusjonen gikk også i mediene, om man skulle innføre metalldetektorer, 

elektroniske nøkkelkort til alle brukere, skuddsikkert glass i vinduene etc.  Gjennom prosessen 

valgte man imidlertid å bevege seg bort fra slike tiltak, fordi man innså at man da ville miste 

den åpne skolen som er integrert i samfunnet for øvrig, og som er basert på tillit.  

Det ble utarbeidet flere rapporter om skolesikkerhet i Finland.  Kort skissert, er det kommet 

krav til at hver skole utarbeider en lokal beredskapsplan og avholder evakueringsøvelse hvert 

år.  I tillegg er det tre tiltak for nye skoler, som anbefales av sentrale myndigheter: 

1. Toveis talevarslingsanlegg (med batteri-backup) for å kunne varsle om type hendelse, 

berørte arealer etc. 

2. Utstrakt bruk av glassfelt i innvendige vegger. Her vurderte man risikoen ved at en 

mulig gjerningsperson lettere får oversikt over hvor folk er, opp mot fordelen ved at 

elever og lærere lettere ser hvor faren er, og dermed har bedre muligheter for å 

unnslippe. 

3. Alltid to rømningsveier fra klasserommene. Vinduer er også rømningsveier 

 

Sikkerhet er et stort og komplekst tema, som selvfølgelig rommer mer enn bare de tre punktene 

fra Finland. Finland og finske skoler er noe Norge gjerne sammenlikner seg med, og at det 

derfor er vanskelig å se bort fra de finske anbefalingene. 

Det kan være komplisert å få til flere rømningsveier fra eldre undervisningsrom, og man må 

derfor vurdere sikkerhet ut fra andre hensyn.  Andre temaer som bør vurderes er for eksempel 

antall innganger, låssystemer, antall etasjer, skilting, kart, mobildekning, lokalisering av 

lærerarbeidsplasser etc. Vi ser at ulike typer hendelser kan ha til dels motstridende hensyn.  
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For eksempel ønsker vi ved brann at alle samles på avtalt plass ute.  Ved en hendelse der det 

gjelder å komme seg bort fra en farlig person, vil spredning som regel være mer 

hensiktsmessig. 

Det er viktig at man planlegger for sikkerhet byggene  som del av tidligfaseplanleggingen, 

gjerne sammen med utarbeidelse av areal- og funksjonsprogram, slik at arkitekten kan ta 

hensyn til denne i utformingen av bygningen. 

3.5 Sonedeling 

▪ Bygget skal ha en tydelig sonedeling slik at bestemte soner kan låses av, mens 

andre er tilgjengelige for ulike brukere. Følgende soner skal etableres, og kunne 

være avlåst samtidig som øvrig areal er tilgjengelig: 

o Ansattes arbeidsplasser med støttefunksjoner 

o Bibliotek 

o Alle auditorier og større undervisningsrom 

o Kjøkken med støttefunksjoner 

o Spesialrom (ferdighetssenter, kapell mm) 

3.6 Tilpasningsdyktighet  

Bygningsmassens muligheter for å kunne møte endrede behov, betegnes som funksjonell 

fleksibilitet. Planløsningsprinsipper er viktige parametere for å vurdere dette, men også 

prinsipp for utforming av tekniske anlegg vil være viktig. Tilpasninger må kunne gjøres uten 

store tekniske eller økonomiske konsekvenser. 

▪ I anleggets levetid må det regnes med nye undervisnings- og arbeidsformer, noe 

som stiller store krav til fleksibiliteten i bygget og evne til å forandre byggets 

egenskaper. I den forbindelse er det viktig å rigge bygget for fremtidige, digitale 

løsninger 

▪ Anlegget må over tid kunne tilpasses nye krav og nye brukere. Om student- eller 

ansattetallet i framtiden vil endre seg, må det være tilrettelagt for å trekke fra areal, 

utvide soner eller endre inndelingen (elastisitet). 

▪ Dersom studentallet eller ansattetallet skulle gå vesentlig tilbake, må en kunne ta 

deler av anlegget i bruk til andre formål uten å forandre byggets egenskaper 

(generalitet).  
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3.7 Smittereduksjon og planlegging av bygg etter Covid-19 

Det skal ikke gjøres bygningsmessige eller arealmessige tilpasninger av bygget for å håndtere 

en pandemi. En pandemi anses som en unntakstilstand (som historisk har inntruffet hvert 

hundrede år). Bygg dimensjoneres for en normalsituasjon. Ved en potensiell pandemi vil 

alvorlighetsgrad regulere tilstedeværelse og bruk av høgskolen. Det skal imidlertid 

tilrettelegges for enkel tilgang til håndvask. Videre skal det vurderes å velge berøringsfrie 

dispensere, sensorteknologi for å sikre effektiv drift og smitterenhold. 

Det siste årets pandemi-situasjon har medført radikale endringer for arbeidslivet, og erfaringer 

fra Covid-19 må tas med i vurderingene for hvordan vi innretter et universitets- og 

høgskoleanlegg som skal legge rammer for mange tiår frem i tid.  

Det er gjort en del internasjonale undersøkelser den siste tiden som viser hvilke effekter 

omleggingen synes å ha på dette området. En større undersøkelse gjort av Colliers sier bl.a.:  

Det forventes at en balanse mellom å jobbe hjemmefra og det å jobbe fra arbeidsplassen vil 

være nødvendig for å møte behovene til både arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Universell 

utforming 

Lov om universiteter og høyskoler sier at det fysiske læringsmiljøet skal så langt det er mulig 

og rimelig, være utformet etter prinsippet om universell utforming. Studenter med 

funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell 

tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige 

opplærings- og utdanningsmuligheter, hvor det i forarbeidene til loven presiseres at 

tilrettelegging ofte kan bety universelt utformede løsninger. Tilretteleggingen må ikke føre til 

en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. 

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering har som formål å fremme likestilling og hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling 

menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og 

tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal 

bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes. 

I §17 og 19 tydeliggjøres virksomheters plikter til universell utforming av virksomhetens 

alminnelige funksjoner og plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming innen 

virksomheten. I §18 omtales lovkravet knyttet til universell utforming av IKT, hvor det videre i 

lovens §27 spesifiseres at læremidler og undervisning ved utdanningsinstitusjoner skal bygge 

på lovens formål. 
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) setter krav til 

medvirkning, kontroll og tilsyn. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i lovens 

formålsparagraf (§1-1) Loven utdypes i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk 

forskrift) (TEK 17). Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel 

når det gjelder uteareal, atkomst, inngangsparti, planløsning og utforming av rom i byggverk. 

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) sier at oppdragsgiveren skal stille krav til 

universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift. (§6). 

Dette gjelder alt fra bestilling av kontorstoler til inngåelse av hotellavtaler. Bestillere og 

leverandører må sette seg inn i hvordan det kan stilles krav om universell utforming i 

anskaffelser av varer og tjenester i de enkelte tilfeller. 

EUs tilgjengelighetsdirektiv om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med 

funksjonsnedsettelse skal gjøre sentrale produkter og tjenester mer tilgjengelig for forbrukeren, 

og således bidra til et mer inkluderende samfunn og uavhengighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne og eldre. Direktivforslaget skal gjøre det lettere å opprette felles europeiske 

standarder for universell utforming blant medlemslandene, hvor Europakommisjonen anslår at 

personer med funksjonsnedsettelser vil øke til 120 millioner innen 2020 som følge av Europas 

aldrende befolkning. 

VIDs nye campus skal være utformet slikt at den skaper færrest mulig barrierer for studenter 

og ansatte. For å sikre optimal tilgjengelighet uten behov for særløsninger, innebærer dette at 

prinsippet om universell utforming skal ha forrang i alle byggets hovedløsninger. For enkelte 

er universell utforming en absolutt nødvendighet, samtidig som dette gir økt kvalitet og en 

bedre brukeropplevelse for alle. 

3.8 Universell utforming for mennesker med kognitive og sensoriske vansker 

Universell utforming handler ikke bare om å tilrettelegge for mennesker med medfødte, varige 

fysiske funksjonsnedsettelser. Det skal også tilrettelegges for mennesker med kognitive og 

sensoriske vansker. Det fysiske læringsmiljøet er viktig også for denne gruppen. 

Krav i lovverket ivaretar i liten grad hensyn knyttet til mennesker med kognitive og sensoriske 

vansker.  

Sensoriske vansker forstått som forstyrrende, ubehagelige sensoriske opplevelser av stimuli 

som folk flest oppfatter som ordinære, kan opptre ved en rekke tilstander, herunder blant annet 

nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom. 
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En undersøker utfør av Universell, viser at nesten 2,5 % av studenter har en form for 

nevroutviklingsforstyrrelse. Hvis vi legger til grunn at det er ca. 3000 studenter ved VID, vil 

altså bortimot 75 av disse ha denne typen vansker. 

Mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk, som 

lys, lyd og synsinntrykk.  Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om at offentlige og 

private virksomheter rettet mot  allmennheten skal være universelt utformede. Det vil si at alle 

skal kunne bruke bygg uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Så langt 

har universell utforming først og fremst omhandlet funksjonsnedsettelser knyttet til bevegelse 

og forflytning, syn og hørsel. Behovene til mennesker med kognitive og sensoriske vansker er 

ikke ivaretatt gjennom spesifiserte krav i lovverket. Byggteknisk forskrift spesifiserer ikke 

hvordan skoler skal utformes slik at også elever med sensoriske vansker kan bruke bygget, 

men stiller krav om utforming som legger til rette for likestilt deltagelse for alle. 

For denne gruppen må man legge til rett for: 

▪ Enkel og logisk planløsning  

▪ Valg av planløsning som legger til rette for gode lydforhold  

▪ Gjennomtenkt bruk og plassering av vinduer og glassvegger, slik at også 

mennesker med kognitive og sensoriske vansker får et godt læringsutbytte  

▪ Mulighet for skjerming ved behov  

▪ Mulighet for å regulere lysnivået, og belysning som ikke flimrer  

▪ Liten kontrast mellom trespiler og lydabsorberende materiale bak ved bruk av 

spilepanel  

▪ Bevisst bruk av materialer og farger både for å finne frem og som effekt i rom  

▪ God skilting og bruk av piktogram  

▪ Valg av gulvbelegg og møblering som ikke gir skrapelyder når møbler skyves  

▪ Riktig lyddemping i alle rom  

▪ Lydutjevningsutstyr i alle undervisningsrom  

▪ Ventilasjonsanlegg og annet utstyr som avgir minimalt med støy  

3.9 Bærekraftig utvikling 

VID ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom utdanningen som tilbys 

og campusene som bygges.  Både i Oslo, Stavanger og i Bergen, der det bygges nye 
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campuser de neste årene, vil høgskolen tilby et godt miljø for læring og dermed gi studentene 

den beste rammen for fremtiden.  Nybygg skal være miljøsertifiserte etter BREEAM-

standarden (standard for miljøprofil) med miljøvennlige løsninger. Det er også ønskelig å 

redusere totalt CO2-utslipp gjennom mindre reisevirksomhet for ansatte. 

 

4 Mål og visjoner 

4.1 Form skal følge funksjon  

Med denne velkjente frasen understrekes det at utformingen av høgskolen skal være en 

følge av krav til funksjon for virksomheten.  Anlegget skal være noe alle brukerne kan være 

stolte av, kan verdsette i hverdagen og trives i.  Gjennom arkitektur, interiør, materialvalg og 

inventar skal bygget understøtte VIDs identitet og kjerneverdier. Uavhengig av hvor i landet 

man går inn i et VID-bygg skal man kjenne at noe er kjent og felles for hele virksomheten.  

Den estetiske dimensjon er viktig og har blant annet en kobling til kvaliteter i materialene 

som benyttes. Det skal derfor benyttes materialer som tåler den robuste bruken som gjelder 

høgskoler, slik at høgskolen gis mulighet til å være vakker i flere tiår fremover 

4.2 Mål og visjoner for Diakonhjemmets hage Campus 

Det er gjennomført workshoper for felles mål og visjoner for Diakonhjemmet hage campus. 

Det handler om hvordan Diakonhjemmet Hage kan bli destinasjon i seg selv og til gunst for 

brukerne, nærområdet og Oslo. De mange innsiktene, opplevelsene og motivasjonene er 

analysert. På bakgrunn av analysen er det utviklet fem designparametere for å veilede og 

informere resten av skisseprosjektet. Designparameterne er visjonære og setter fokus på 

helhets tenkning med innspill til de spesifikke arkitektoniske mulighetene basert på brukernes 

utsagn og innsikter. Følgende designparametere er valgt: 

▪ Synlighet 

▪ Dannelse 

▪ Inkludering 

▪ Magnet 

▪ Bærekraft 
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4.3 Mål og visjoner for VID  

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert 

og kirkelig forankring. VIDs motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt. 

VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire 

diakonale/kirkelige høgskoler. Den nye høyskolen fikk navnet VID, som står for vitenskapelig, 

internasjonal og diakonal. 

Fra 1. januar 2018 ble en femte høgskole del av fusjonen. VID vitenskapelige høgskole AS er 

et non-profitt aksjeselskap og eies av selskapet VID Holding AS, bestående av Stiftelsen 

Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Betanien Bergen, Stiftelsen 

Diakonova og Det Norske Misjonsselskap. Stiftelsen Diakonhjemmet er majoritetseier. 

VIDs historie er basert på diakonalt og misjonalt pionerarbeid som går tilbake til 1843. Dette 

gjør VID til landets eldste private høyere utdanningsinstitusjon. 

I tråd med tradisjonen og fremtidige behov i samfunnet, nasjonalt og globalt, er VIDs visjon og 

oppdrag å være: 

Én verdibasert og kirkelig vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning 

og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans 

På denne bakgrunn skal VID utdanne profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og 

sosialsektoren, utdanningssektoren og kirken gjennom å tilby høyere utdanning, drive 

forskning, utvikling og nyskaping, og formidle kunnskap på høyt internasjonalt nivå innenfor 

helse- og sosialfag, pedagogikk, kultur- og samfunnsfag, ledelse, diakoni og teologi. 

Utdanningsportefølje og forskningssatsing i VID henter sin egenart fra forankringen i den 

kirkelig-diakonale tradisjonen, og gir et særegent bidrag til profesjonsutøvelse innenfor de 

sektorene og yrkesfeltene høgskolen utdanner til. 

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, 

familieterapi, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og 

videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell 

praksis, og ett innenfor teologi og religion. 

VIDs overordnede plan for campusutvikling tar utgangspunkt i VIDs hovedstrategi for perioden. 

VIDs campus skal være: 

▪ Tilrettelagt for å ivareta nye samarbeids- og læringsformer, samhandling med andre 

kunnskapsmiljø og praksisfelt, og fremtidig vekst 

▪ Bærekraftig i økologisk, sosial og økonomisk forstand 
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▪ Et helhetlig og moderne anlegg i en kontekst som fremmer samarbeid og 

samhandling, har gjenkjennbar identitet og nyskapende arkitektur 

 

5 Dimensjonering 

5.1 Dimensjonerende tall 

Per september 2020 har VID Oslo 3099 studenter fordelt på tre fakulteter.Det er 286 ansatte 

ved VID Oslo. 

Det er forventet anslagsvis en vekst på 10-15 % i perioden frem mot 2030. 

All vekst er anslått ut fra samtidighet på campus. Utvidet undervisningstid vil kunne gi 

ytterligere kapasitet. 

5.2 Oversikt over studieretninger ved VID Oslo 

VID Oslo har et bredt studietilbud. Nedenfor gis det en oversikt og beskrivelse av disse.  

Bachelor: 

▪ Sosialt arbeid 

▪ Sykepleie 

▪ Vernepleie 

Master: 

▪ Community Development and Social Innovation 

▪ Diakoni 

▪ Familieterapi og systemisk praksis 

▪ Helsefremmende relasjonsarbeid 

▪ Klinisk sykepleie 

▪ Sosialt arbeid 

▪ Verdibasert ledelse 

 

Videreutdanning: 

▪ Boligsosialt arbeid 
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▪ Familieterapi og systemisk praksis 

▪ Helsesykepleie 

▪ Konfliktarbeid og mekling 

▪ Kreftsykepleie 

▪ Livsstyrketrening 

▪ Nefrologisk sykepleie 

▪ Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid 

▪ Psykisk helsearbeid 

▪ Psykososialt arbed med barn og unge 

▪ Relasjonskompetanse i barnevernet 

▪ Rus- og avhengighetsproblematikk 

 

Årsstudium: 

▪ Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS 

og Sveits 

▪ Kristen sjelesorg 

 
 

5.3 Arealprogram 

Arealprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av brukerinnspill, og skal i størst mulig grad 

realiseres. Arkitekt må imidlertid innpasse rom og funksjoner i en helhet. Videre skal behov for 

nærhet imøtekommes så langt som mulig. Det er også ønske om å sikre størst mulig grad av 

fleksibilitet, sambruk og flerbruk av rom på tvers av etasjer og brukere. I sum betyr dette at 

arealprogrammet kan justeres og endres noe for å svare opp summen av behov og ønsker på 

en best mulig måte. 
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Torg 235 83

Inngangsparti med torg 1 80 80 30

Mottaksfunksjon 1 10 10 1

Kapell 1 130 130 52

Lager for kapell 1 15 15 0

Campusrestaurant 10 929 440

Spise- og læringsarena 1 792 792 440

Kjøkken 1 60 60

Sone for tilbereding av varmmat 1 20 20

Tilbereding av kaldmat 1 20 20

Oppvask 1 7 7

Salg og servering 1 0 0

Kaffebar

Lager - Kjølerom (3-4 stykk) 1 5 5

Lager - Fryserom (1 stykk) 1 5 5

Lager - Tørrvarelager og non-foodlager 1 10 10

Lokalt varemottak og utstyrslager 1 10 10

Avfallshåndtering 0 0 0

Arealer for ansatte i kantine 24 0

Kantinekontor 1 7 7

Garderobe med toalett for ansatte 2 6 12

Renholdsrom 1 5 5

Sum nettoareal 28 1 188 523

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 1 782

Bibliotek Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Bibliotek 50 15

Bibliotekstorget - Inngangsparti og oppholdsareal 1 50 50 15

Mediesamling og veiledning 683 199

Veiledning 2 12 24 2

Samtalerom 2 6 12 3

Kopi/print 1 7 7 0

Hovedrom med boksamlinger og varierte lese- og arbeidssoner 1 250 250 42

Kontor for behandling av bøker og utstyr, samt administrasjon 1 15 15 2

Lese- /arbeidsplasser i skjermet sone 5 75 375 150

Gruppe- /møterom 166 83

6  Grupperom/arbeidsrom/møterom (4 personer) 10 10 100 50

1 Grupperom/arbeidsrom/møterom (8 personer) 1 16 16 8

1 Grupperom/arbeidsrom/møterom (25 personer) 1 50 50 25

Arealer for ansatte 27 2

Kontor 1 12 12 2

Rom for mediehåndtering, lager og kopi 1 15 15 0

Sum nettoareal 27 926 299

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 1 389
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Læringsarealer Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Formidlingsrom 20 1197 2114 1266

Auditorium (eksisterende amfi i D18) 1 296 296 250

Auditorium (eksisterende amfi i D14, AU02, 2x90 personer) 1 254 254 176

Auditorium (eksisterende ALC amfi i D14, A203, A208) 2 97 194 120

Autditorium (90) 1 110 110 90

Undervisningsrom (90) 1 180 180 90

Undervisningsrom (60) 3 120 360 180

Undervisningsrom (40) 3 80 240 120

Undervisningsrom (30) 8 60 480 240

Generelle læringsarealer 48 1 120 500

Læringslandskap 3 80 240 60

Samhandlingsrom (6)- gruppe, møte, veiledning 15 12 180 90

Samhandlingsrom (10) - gruppe, møte, veiledning 20 20 400 200

Samhandlingsrom (14) - gruppe, møte, veiledning 10 30 300 150

Sum nettoareal 68 3 234 1 766

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 4 851

Senter for simulering, ferdighetstrening og tverrprofesjonell samhandlingAntall rom Areal Sum areal Antall personer

Medisinsk ferdighetsrom 4 24 96 32

Simuleringsrom med leiligheter 4 18 72

Formidlingsrom 1 120 120 60

VR-rom 1 9 9

Grupperom - Refleksjons og veiledning 9 15 135 68

AV-rom/kontrollrom 1 9 9

Observasjonsrom 3 10 30 10

Medisinrom 1 12 12

Møterom/arbeidsrom ansatte 1 20 20 10

Skyllerom/desinfeksjonsrom 1 9 9

Rentrom 1 10 10

Garderobe med toalett 2 6 12

Lager 7 15 105

Samtalesenter 4 15 60

Sum nettoareal 40 699 180

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 1 049

Treningssenter Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Treningssenter (SIO Atletica) - Dialog m/SIO, NLA og stiftelsen. 0 500 0

Sum nettoareal 0 0 0

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 0

Skaperverksted/gründergarage Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Skaperverksted/gründergarage - Dialog m/SIO, NLA og stiftelsen. 0
80 0

Sum nettoareal 0 0 0

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 0
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Arbeidsplass for ansatte Antall Areal Sum areal Antall personer

Åpne arbeidsplasser i "fagreir" 250 7 1 750 250

Stillerom/telefonrom 15 5 75 15

Multirom, individuelt arbeid, veiledning, samhandling 70 10 700 50

Møterom (5) 10 10 100 50

Møterom (10) 5 20 100 50

Møterom (15) 2 30 60 30

Møterom (20) 1 40 40 20

Sosiale soner 4 60 240 60

Tilrettelegging for samtaler med studenter

Studio 1 10 10 2

Studio 1 6 6 1

Produksjonsrom 8 7 56

Lagring av litteratur og utstyr 150 0,50 75

Sum nettoareal 517 3 212 528

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 4 818

Kontor- og møtefunksjoner for IT Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Mottak 1 10 10 2

Arbeidsplasser (1. linje) 1 24 24 4

Arbeidsplasser (2. linje) 1 42 42 7

Kontrollrom 1 10 10 2

"Sikkert" møterom 1 12 12 7

Lager/testlab 1 15 15 2

Sum nettoareal 6 113 24

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 170

Støttefunksjoner Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Toaletter 111 3 333 111

Opphengsgarderobe 300 0,05 15

Garderober med kjønnsdelte dusjer og wc 2 30 60 30

Livsnøytralt rom 1 15 15 4

Hvilerom/sykerom 1 10 10 1

Studentrådskontor 1 10 10 4

Sum nettoareal 416 443 150

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 665

Drift og renhold Antall rom Areal Sum areal Antall personer

Renholdssentral 1 10 10

Renholdsrom 6 4 24

Renholdslager 1 10 10

Varemottak 1 10 10

Sum nettoareal 9 54

Brutto/nettofaktor 1,5

Sum bruttoareal 81

SUM NETTOAREAL TOTALT 9 869 3 469

Brutto/nettofaktor 

SUM BRUTTOAREAL TOTALT 14 804
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6 Funksjonsbeskrivelse 

I dette kapittelet beskrives arealer for rom og funksjoner på VIDs nye campus. Ved 

dimensjonering av bygg skal premisset om at alle areal skal utnyttes til nødvendig bruk det 

meste av tiden ha høy prioritet.  

Det er vist en rekke bilder. Disse er ment som illustrasjoner og skal ikke oppfattes som 

«konkrete bestillinger». 

6.1 Torg 

Inngangspartiet og kantinen har en viktig rolle i moderne campusbygg og skal fungere som en 

forlengelse av og som et supplement til de øvrige læringsarealene. For studenter og 

besøkende, er dette det første møtet med campus, og vil derav være tonegivende for hele 

byggets identitet. Under følger en beskrivelse av de ulike funksjonene i dette området. 

  

Figur 1 Torg med varierte funksjoner 
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Figur 2 Inngangsparti med torg 

 

6.1.1 Inngangsparti med torg 

Det skal planlegges for et inviterende inngangsparti hvor det er enkelt å orientere seg i 

bygningen selv om man kommer til VID for første gang. Inngangspartiet skal gjennom 

skilting, møblering, utsmykning, teknologi og det menneskelige møtet, fortelle den 

besøkende at dette er en moderne høgskole der du er velkommen.   

På VIDs nye Campus som består av et nytt høyskolebygg og en eldre byggningsmasse kan 

integrasjon mellom torg, bibliotek, kapell, læringsarealer i torg, arbeidsplasser og kantine, 

svare ut moderne fleksible studiebehov og styrke dagens profil med nærhet mellom 

studenter og ansatte og sosiale arrangementer.  

6.1.2 Mottaksfunksjon 

Henvendelser skal skje digitalt og med oppmøte direkte til de ulike funksjoner etter avtale. I 

samarbeid mellom byggherre og VID skal det etableres en enkel mottaksfunksjon hvor dem 

som kommer med vareleveranser og lignende kan henvende seg, og som generelt er et 

menneskelig ansikt for dem som benytter bygget. Dette støttes av digitalt servicesenter med 

både App og via mobil, samt fysisk med interaktiv(e) skjerm(er) som vil guide deg videre.  

En eventuell vertskapsperson kan nås digitalt, eller fysisk ved behov (for eksempel tilkalles 

digitalt, varslingsknapp eller lignenede). Vertskap vil imidlertid ha flere roller og være 
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tilgjengelig direkte eller indirekte i inngangspartiet. Det kan for eksempel tenkes at 

medarbeider i kaffebaren innehar denne vertskapsrollen. Ansatte i kaffebaren vil trolig være 

både synlig og ha god oversikt over området og dermed egne seg i rollen. En slik løsning er 

fleksibel, og god utnyttelse av ressurser. Ikke minst vil vedkommende kunne trå raskt til i en 

beredskapssituasjon 

Post i brev-format er og blir lite brukt, men pakkepost øker og det er sannsynligvis biblioteket 

som får mest post og post-funksjon kan vurderes lagt der.  

6.1.3 Kapell 

Erfaringer fra ulike campuser er at kapellet er et multibruksrom. VID sitt kapell skal derfor 

være åpent for alle studenter uavhengig av trosuttrykk og rommet skal kunne brukes til ulike 

aktiviteter; daglige andakter, sang, musikk, drama, øvinger og fellessamlinger. Rommet 

utsmykkes til sakrale aktiviteter og må lydisoleres i tråd med lydkrav for musikkrom. Kapellet 

skal ha lysinnslipp, men det er ikke nødvendig med utsikt. 

Det må legges til rette for mobile løsninger, som f.eks. mobilt alter som enkelt kan plasseres 

utfra størrelse og intensjon i møte eller samling. Mulige løsninger for hev/senk løsning for 

altertavle vil også være svært interessant.  

6.1.4 Lager for kapell 

Det skal være nærhet til lager for oppbevaring av stoler og bord,  som blant annet kan tas i 

bruk ved arrangement i kapellet. Det er ønskelig at kapellet ligger i nærheten av torget. 

6.2 Campusrestaurant 

Det planlegges for et felles matkonsept for  NLA og VID med kantine og kjøkken.  

Det er ønskelig at kantineområdet oppleves som tilgjengelig og at området vil kunne fungere 

som et naturlig treffpunkt for både studenter, ansatte og andre besøkende til campus. Dette 

vil også være sentrale prinsipper for møblering av området. Akustikkforholdene i kantina er 

vesentlige for den skal være et hyggelig treffsted, og støy fra kjøledisker eller automater skal 

unngås.  Store, åpne rom kan gi mange en følelse av uønsket eksponering.  Utformingen av 

spiserommet skal ha en inndeling som gir mulighet for trygge og lune omgivelser.  

6.2.1 Spise- og læringsarena 

En trend i campusutforming er færre rom og flere åpne arealer som kan ha flere bruksformål 

og brukes fleksibelt, og dagens studenter etterspør uformelle læringsrom hvor de har enkel 

adgang til mat og drikke, kan sitte komfortabelt og være del av et sosialt miljø samtidig som 
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de kan arbeide individuelt og holde kontakt med digitale nettverk. Det planlegges for et stort 

område som kan fungere som en forlengelse av læringsarealene, og som kan sambrukes av 

studenter fra alle de ulike studieretningene og ansatte i høgskolen. Her vil man møte et 

arbeidende og dynamisk miljø i en mer avslappende atmosfære. Arealet skal egne seg for at 

studenter, lærere og andre besøkende kan sitte ned, ta en kaffe, ha uformelle møter med 

medstudenter, veiledning med læreren sin, gruppearbeid, arbeidslunsjer og hyggelig sosialt 

samvær, både i og utenom skoletid. 

Man kan se for seg at dette område vokser videre innover i bygget, med soner for ulike 

aktiviteter. Inn mot bibliotek, og inn mot møterom, grupperom og de øvrige læringsarealene.  

Serveringsstedet med kjøkken skal tilfredsstille mattilsynet sine hygienekrav til utforming av 

kjøkken og støttefunksjoner. Spise- og oppholdsarealet skal brukes av ansatte/medarbeidere 

og besøkende, samt sosiale markeringer og noe møtevirksomhet. Innredning og utforming 

av spisearealet må oppleves som innbydende og uformelt, og oppholds-/spiseområder skal 

kunne brukes selv om utsalgsdelen er stengt. Det er eksempelvis ønskelig med et 

selvbetjeningstilbud etter ordinære åpningstider. 

Mattilbudet skal ha en sunn og bærekraftig profil med fokus på matsvinn og gjenbruk og å 

kunne gi et godt tilbud til alle uavhengig av nasjonalitet, religion og intoleranse. 

Serveringstilbudet skal kunne dekke følgende behov: 

 

Daglig: 

▪ Kantinetilbud med dagens varmmat-retter, suppe, salatbar og andre fristelser 

▪ Selvbetjent betalingssystem 

▪ Åpen kaffebar med påsmurt, søte fristelser, stor kaffe-meny, kioskvarer o.a.  

▪ Servering av mat til møterom i første etasje 

▪ Selvbetjeningskonsept med mattilbud ut over ordinære åpningstider 

▪ Miljøstasjon 

▪ Uteservering 

 

Arrangement:  

▪ Mulighet for servering ved arrangementer av faglig, kulturell eller sosial karakter. 
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Spisearealet skal være åpent selv om kjøkken- og salgsdelen ikke er betjent. Mange 

mennesker til stede med ulike behov krever god støydemping i arealene. Funksjoner i 

spisearealet: 

▪ Tappested for drikkevann med varmt og kaldt vann 

▪ Miljøstasjon for håndtering av oppvask og restavfall, med luke/dør for innlevering til 

oppvasksonen i kjøkkenet. Miljøstasjonen skal organiseres slik at personstrømmen 

gjennom den ikke skaper kollisjoner eller unødvendig kø.   

▪ Utslagsvask med silspann i tilknytning til miljøstasjonen.  

▪ Stasjoner for håndhygiene ved inngangen til spisestedet.  

 

Nedenfor er noen eksempler på ønskede fysiske miljøer i spise- og læringsarenaen:  

▪ Ulike arenaer for kommunikasjon og samarbeid 

▪ Arbeidsstasjoner, for eksempel høye bord hvor man står og arbeider eller sitter på 

høye stoler 

▪ Soner med ulike typer behagelige sittemøbler – lounger med for eksempel 

fastbygde sofaer, fatboyer eller lignende, nisjer i vegg 

▪ Rom i rommet, nisjer hvor grupper kan sitte og arbeide i en mer intim og koselig 

setting enn et lukket grupperom 

▪ Soner for ro og konsentrasjon 
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Figur 3 Soner for bespisning, arbeid og samhandling 

6.2.2 Kjøkken 

Kjøkkenet skal utformes og utstyres som et produksjonskjøkken for varm og kald mat. For å 

kunne oppnå en mest mulig effektiv drift skal kjøkken, salgsområde, kaffebar og spiseplass 

ligge nær hverandre.  

Kjøkkenet skal inneholde følgende funksjoner: 

▪ Kjøkkenrom for produksjon av varm og kald mat 

▪ Oppvasksone med «utvendig» mottakssone/miljøstasjon fra kantinen. 

▪ Kjølerom 

▪ Fryserom 

▪ Tørrvarelager 

▪ Lokalt varemottak og utstyrslager 

▪ Kantinekontor 

▪ Garderober for kantinepersonell 

▪ Renholdsrom 

Det må være tilrettelagt for enkel og sikker transport og håndtering av varer fra varemottak til 

kjøkken, og enkel transport og håndtering av avfall fra kjøkken til avfallsrom. Ved levering og 
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mottak av fryse- og kjølevarer er det viktig at kjøle/frysekjeden ikke brytes. Lokalt varemottaket 

må ha plass til utpakking og plass for emballasje/vogner/paller fra leverandører (pakkerom). 

Rommet må være kjølig. 

Kjøkkenet skal bestå av soner/rom for produksjon (varmmat, kaldmat og grovkjøkken 

inkl./støyende maskiner som grønnsakskutter og nekjølingsskap), seperat skrubb/oppvask til 

kjøkken, anretning og utstyrsstasjon. Oppvaskrom for bestikk, porselen o.a. fra bl.a. 

bespisende i kantinen skal ha direkte inn- og utgang fra spisearealet og personell har egen 

direkte tilgang fra kjøkken. 

Kjøkkenet skal utstyres for anretning og servering av varme og kalde retter, med en sone for 

smøring og tilberedning av kald mat og en sone for oppvarming/produksjon av varm mat. Sone 

for grovkjøkken for klargjøring/tilbereding samt støyende aktiviteter. Sonene må være 

hensiktsmessig plassert i forhold til serverings-/salgsdisk. Kjøkkenet må ha tilstrekkelig tilgang 

til strøm, varmt og kaldt vann og forskriftsmessig ventilasjon og avtrekk. Oversiktlige, åpne 

løsninger og logisk organisering av produksjonslinjer og plassering av lager, bidrar til å holde 

arealet ryddig og rent. Tilrettelegging og hensiktsmessig plassering av skummingsanlegg, 

gjerne via oppvaskrom og/eller skrubb. Hensiktsmessig plassering og størrelse på fryserom, 

kjølerom og tørrvarelager og non-foodlager (kan slås sammen). Varemottak i så umiddelbar 

nærhet som mulig. Godt tilrettelagt logisikk er kritisk både ift IK-mat og ressursbruk. 

6.2.3 Sone for tilbereding av varmmat 

I kjøkkenet skal det være sone for produksjon av varmmat. Her skal finnes: 

▪ Kokeøy med induksjonsvarmetopper, varmeplate, frityr og grønnsakskoker. Det 

skal være damphette over alt av ovner. 

▪ Anretningsbenker for råvarer til tilbereding (varmmat) med to vasker – håndvask og 

vanlig vask. Kombidamper i denne benken. Kombidamper skal være nær kokeøya. 

▪ Anretningsbenk for kaldmat med vask og håndvask. 

I kjøkkenet må det være sluker i gulv og langs kokesoner og anretning. Belysningen i kjøkkenet 

skal være god og minimum tilfredsstille gjeldende krav. I kjøkkenet skal det være veggmontert 

skumleggingsanlegg slik at alle rom/arealer i kjøkkenet kan skumlegges og spyles i forbindelse 

med renhold. Gulvene skal være slitesterke og sklisikre og plassering av maskiner må gjøres 

slik at sikkerhet ved bruk er godt ivaretatt. 
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6.2.4 Tilbereding av kaldmat 

Det skal etableres eget rom for tilberedes kald mat. Dette er et svalrom med følgende 

funksjoner: 

▪ Anretningsbenk med dobbelvask 

▪ Hylle over anretningsbenk 

▪ Plass til stativ 

▪ Håndvask 

▪ Skap til å ha ferdig produsert mat i 5 x 60 cm skap. Plassert under anretningsbenk  

▪ Utstyr og verktøy lagres slik at det er tilgjengelig, henger ute eller i skap, hyller 

skuffer 

I koldtkjøkkenet må det være sluker i gulv og langs kokesoner og anretning. 

6.2.5 Oppvask 

Oppvask i eget rom. Med skille for rent og skittent/ren og skitten sone. Det må være damphette 

over vaskerenna. 

6.2.6 Salg og servering 

Serveringsstedet skal fungerer som campusrestaurannt  med et attraktivt serveringstilbud fra 

morgen til kveld. Det skal tilrettelegges for å benytte arealene til møter, sosiale markeringer og 

eventer vedbehov.  

Serveringsområdet skal utformes slik at det blir en logisk og effektiv kundestrøm. For effektivt 

å kunne håndtere mange kunder samtidig er det vesentlig at disk- og kasseområdet er 

oversiktlig, og at det er enkelt å bevege seg fra kassene og ut i spiseområdet, samt inn i 

kjøkkensonen. Kantineområdets salgsdisk skal sammen med kjøkkendelen kunne stenges av 

når salget er stengt. 

Utlevering/servering skal tilrettelegges for servering av varme og kalde retter, salatbar, frukt 

og grønt, meierivarer og varme og kalde drikker. I salgs- og serveringsdelen må det avsettes 

areal til selvbetjeningsdisk for kald mat og kalde produkter. Spisestedet skal sågar kunne 

fungere for salg av enkelte kioskvarer. 

Det kan være aktuelt med selvbetjeningsdisk for varm mat, salatbar og stasjoner for varm og 

kald drikke. Det skal være mulig å fylle på kald mat og drikke fra kjøkkensiden i bakkant av 

selvbetjeningsdiskene. Videre skal det i serveringsområdet avsettes areal for lagring av 
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servise i glass og porselen, stålbestikk etc. I salg/serveringsområdet skal det være minimum 

to stasjoner for håndhygiene, en der brukerne kommer inn i spisestedet og en plassert etter 

betalingsstasjonene. 

6.2.7 Kaffebar 

Det ska etableres en eller to kaffebarer som må ligge synlig, attraktivt, tilgjengelig og sentralt 

plassert, og fungere som et sentralt hjerte som er «alltid åpen». Her skal alle kunne finne sin 

favoritt, og om den ikke står på menyen så finnes det muligheter.  

En av kaffebarene skal ligge i umiddelbar nærhet til kjøkken og Campusrestauranten og har 

plass til 2-3 baristaer som kan servere 2-300 kaffekopper daglig pluss søte fristelser, påsmurt, 

utvalgte kioskvarer o.l. Det kreves god kjølekapasitet med tanke på mengde og ulike typer 

melkeprodukter og andre kjølevarer. Oppvaskmaskin til kaffekopper og utstyr.  

Baristaen vil kunne ha flere roller som kan inkludere f.eks. verts- -, resepsjon- og 

beredskapsfunksjoner.  

6.2.8 Lager 

Det skal etableres rom til: 

▪ Kjølerom (s-4 stykk) 

▪ Fryserom (1 stykk) 

▪ Tørrlager og non-foodlager med mange hyller (kan slås sammen) 

▪ Utstyrslager etableres sammen med lokalt varemottak 

Vareleveranser til spisestedet kan også komme når spisestedet er i full drift, eller når 

personalet er opptatt med andre gjøremål. For å håndtere slike situasjoner skal det være 

varemottaksarealet i kjøkkenet. Dersom varer til kjøkkenet leveres i hovedvaremottaket må 

det det etableres kjøle- og fryserom for mellomlagring av mat og drikke der.  

6.2.9 Lokalt varemottak og utstyrslager 

Det skal etableres effektive areal til varemottak og avfallshåndtering i tilknytning til kjøkkenet. 

Utformingen og tilretteleggingen skal være i samsvar med mattilsynets gjeldende krav. Kjøle- 

og frysevarer må kunne mottas uten at kjøle- og frysekjeden brytes. Varer må komme direkte 

til tørrlager og kjøl, og fryselager (3 matvarelager til sammen). Eventuelt må lokalt varemottak 

ligge slik til at det har enkel tilkomst fra anleggets felles varemottak via heis. I mottaket skal 

det være plass til å pakke opp varer i en skitten del av kjøkkensonen.  
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6.2.10 Avfallshåndtering 

Spisestedet skal ikke ha eget avfallsrom, men alt avfall fra stedet skal bringes til anleggets 

felles avfallsrom hver dag. 

6.2.11 Kantinekontor 

Det er behov for en kontorarbeidsplass hvor administrative oppgaver knyttet til driften av 

spisestedet kan ivaretas. Det skal derfor avsettes areal til et kontor med PC-arbeidsplass og 

hylleseksjon. Kontoret er ikke å regne som en fast arbeidsplass og trenger derfor ikke ha 

direkte dagslys. På kontoret skal det være plass til å gjennomføre korte møter med inntil tre 

personer. Det er ønskelig med tilgang til kontorfelleskap med andre facility management 

tjenester som renhold og teknisk drift. 

6.2.12 Garderobe og toalett for medarbeidere  

Det må være egen garderobe og toalett med håndvask i direkte tilknytning til kjøkken kun for 

serverings- og kjøkkenpersonell. 

6.2.13 Renhold 

I tilknytning til kantina skal det etableres et renholdsrom med utslagsvask. Det er ikke behov 

for sluk i gulv, men der skal være flere el-uttak og plass for renholdsvogn og hyller til 

oppbevaring av rengjøringsmidler. Renhold på kjøkkenet er ivaetatt der gjennom blant annet 

egnet skummingsanlegg og rutiner i henhold til IK-mat forskriften. 

 

6.3 Biblioteket - en inkluderende og opplysende møteplass 

Dagens moderne bibliotek skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, 

gjennom formidling og ved å stille bøker og andre medier til disposisjon for brukerne. Det skal 

også være en arena for samtale, debatt, utforskning, kreativitet og presentasjoner. 

I september 2019 la regjeringen fram en ny, nasjonal bibliotekstrategi. I denne strategien 

legges det enda mer vekt på biblioteket som arena for demokrati og folkeopplysning, og på at 

bibliotek skal bidra til å styrke befolkningens evne til kritisk tenkning og digital dømmekraft. 

Dette betyr at biblioteket i langt større grad enn tidligere må ha lokaler som er fleksible og 

tilrettelagte for ulike formidlings-, opplærings- og samskapingsaktiviteter. 

Biblioteket skal være en møteplass, et sted for stille tankearbeid og for kreativt 

læringsaktiviteter, for forfatterbesøk, opplesninger, teater, foredrag, debatter, et sted hvor man 
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kan lese aviser og ta en kopp kaffe, et sted å bli inspirert, provosert, forundret og opplyst. 

Biblioteket skal etterstrebe en relasjonsfremmende arkitektur med møteplasser der studentene 

kan bli kjent med hverandre, jobbe i grupper, utforske, skape, være kreative og også kunne 

jobbe med konsentrasjonsoppgaver i stille soner. 

Under følger en nærmere beskrivelse av funksjonene i biblioteket. 

6.3.1 Overordnede prinsipper for utforming 

Biblioteket skal komplettere læringsaktivitetene på resten av høyskolen. Studenter i det 21. 

århundre lærer og studerer mer sosialt og gruppevis enn tidligere generasjoner, og dette skal 

prege biblioteket.  

En meråpentfunksjon vil imøtekomme studentenes behov for fleksibilitet. Meråpent tilsier 

tilgang til biblioteket selv uten bemanning og forutsetter etablering av adgangskontroll.   

Biblioteket skal være attraktivt for studentene og lokalet skal være lyst og fint med gode 

dagslysforhold og akustikkforhold. Først og fremst skal det være funksjonelt som 

høgskolebibliotek, men man skal i utforming ha «utenfor boksen» for eksempel med 

overraskende interiørmomenter. Det er også ønskelig at biblioteket ligger i nærheten av IT-

avdelingen, da de biblioteksansatte får mange IT-relaterte spørsmål som de ikke har 

kompetanse til å besvare. 

6.3.2 Bibliotekstorget – inngangsparti og oppholdsareal 

Bibliotekets inngangsparti skal oppleves tiltalende og åpent, og her skal det være rom for en 

livlig atmosfære. Inngangspartiet skal være preget av høy kvalitet i materialvalg og design. Det 

må være plass til noen lesemøbler her. Ved inngangen er det viktig at det også er plass til 

utstillinger, eksponering av deler av bibliotekets samlinger og til å kunne gjennomføre enkelte 

mindre arrangementer. Det skal være digitale visningsflater i form av digitale skjermer. 

Rommet skal innby til sambruk og flerbruk, og nødvendig omorganisering må kunne ordnes 

raskt og enkelt. 

Det vil også være behov for et sted å sette bort traller med ekstra stoler til mindre 

arrangementer, og utstyr til mobile utstillinger (typisk skjermbrett på hjul). Dette kan løses som 

en nisje i veggen eller et lukket rom.  

I dette arealet vil det være til dels høyt støynivå, og stor trafikk. Det er viktig å tenke på at 

øvrige arealer må skjermes fra lyd og temperatursvingninger fra inngangspartiet. 
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Det skal etableres en hev/senk skranke, nær bibliotekets hovedinngang og 

servicefunksjoner.  Det skal være flere søkestasjoner nær skranke. Det skal legges til 

rette for selvbetjent utlån og innlevering av bøker.  

6.3.3 Mediesamling og veiledning 

Bibliotekets hovedrom skal gjennom god soneinndeling tilby muligheter for egenstudier 

(lese- og skriveplass), interaksjon og samarbeid, produksjon og rom-i-rom er aktuelt her. 

Biblioteket skal sonedeles slik at soner med størst toleranse for støy skal ligge nærmest 

inngangen, og det skal legges til rette for mer stillhet jo lenger inn i biblioteket man 

kommer.   

Her skal mediesamlingen få plass, og det er ønskelig å møblere med både høye og lave 

hyller for å skape variasjon i rommet. Hjul på hyller gir fleksibilitet og mulighet for å endre 

møblering og inndeling. Det er lite bruk av e-bøker hos studenter foreløpig, men man 

regner med at dette vil komme i større grad, og da vil man kunne redusere bokhylleplass 

og erstatte med studieplasser.   

For øvrig skal bibliotekets hovedrom kunne tilby en variasjon av arbeidsplasser og 

studieplasser for individuelt arbeid, så vel som for grupper av ulike størrelser.  

Det må lages et område for kopiering og lagring av materiell. Dette kan løses som en 

nisje i veggen. 

Det skal avsettes areal til veiledning og samtale mellom lærer eller bibliotekar og student. 

Det skal ikke være i form av lukkete rom, men heller ulike arenaer som er tilrettelag for 

samtaler med studenter. Dette er samtaler som kan oppleves som private og man ønsker 

følgelig ikke at andre skal være innen hørerekkevidde. Disse arenaene skal derfor være 

skjermet fra det øvrige arealet, i en slik grad at det skal føles trygt å gjennomføre 

samtalene. Det planlegges for øvrig også for helt lukkede rom for helt skjermede samtaler 

og veiledning av studenter (kapittel 6.8.4). 
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Figur 4 Nisjer for arbeid og samhandling 

Biblioteket skal også kunne være en arena for dialog og formidling. Det skal være rom for at 

studentene kan jobbe med gruppearbeid i sofagrupper og rundt bord i ulike størrelser. 

Forfatterbesøk, innslag fra medstudenter og lærere, og opplesninger kan finne sin plass i 

biblioteket. Mindre presentasjonssoner kan derfor være hensiktmessige.  

Studenter i høyere utdanning er ofte rutinerte teknologibrukere. De er vant til interaktivite 

medier og forventer fleksible læringsformer.  Nok interaktive skjermer bør derfor plasseres 

ulike steder i disse arelene for at studenter og ansatte enkelt skal kunne samhandle digitalt. 

Det må være mulig for både studenter og ansatte å «bare skulle vise noe», og så enkelt koble 

seg opp på en visningsflate i arealet. 

6.3.4 Lese- og  arbeidsplasser 

Det er behov for lese- og arbeidsplasser for konsentrerte studier, i skjermet sone. Disse 

plassene legges i tilknytning til biblioteket, og skal være avgrenset fra øvrige 

bibliotekarealer med glassvegger.  Plassene skal ha dagslys og utsyn og skal ha inngang 

fra biblioteket.  

Hver student har ofte mer enn en digital enhet, og med et stort behov for å kunne lade 

enhetene sine, så det vil være nødvendig med flere strømuttak på hver lesestasjon.  

6.3.4.1 Grupperom og møterom 

Studentene jobber mye i grupper.  Gruppene vil ha ulike behov for skjerming.  Det skal 

avsettes areal til grupperom/møterom av ulik størrelse. Grupperommene/møterommene 

kan være skjermet fra øvrig areal med skyvedører i glass. Rommene skal kunne bookes 
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i nettbasert løsning og benyttes som møterom for ansatte også. Øvrige nisjer og åpne 

gruppearealer inngår i bibliotekets hovedrom. Alle grupperommene må ha kamera og 

digitale visningsflater studentene enkelt kan koble seg til med sin egen enhet. Alle 

rommene skal legge til rette for at studenter og lærere skal kunne gjennomføre 

videomøter, uavhengig av plattform. Grupperommene skal også å mulighet til å skrive på 

vegg eller magnetisk skrivetavle i glass.  Alle grupperommene skal være universelt 

utformet, og møblert med møbler som gjør at en enkelt kan endre på rommet. Det skal 

være mulig å bevege seg bak sittende møtedeltakere. Grupperommene skal være 

innbydende og tiltalende for studenter og ansatte.  Rommenes utforming og orientering 

skal være slik at alle kan se formidlingspunktet og skjerm/tavle. Det aksepteres ikke rom 

som er lange og smale.  

 

6.3.5 Arealer for ansatte 

Biblioteket håndterer en del medier (bøker og annet materiale) i løpet av et år. Nye bøker 

kommer inn, samlingene skal vedlikeholdes og utgått materiale skal kastes. Det er behov for 

en arbeidsplass der dette arbeidet kan foregå.  

Det skal avsettes areal til for kopimaskin og noe benkeplass for sortering av materiellrom, 

gjerne med glassvegger mot bibliotek.Det skal også være plass til avfallsbeholder for 

papir og makulering.  
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6.4 Generelle læringsarealer 

6.4.1 Organisering av undervisning og læringsaktiviteter 

Kjerneoppgavene til høgskolen er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og 

formidling. Studietilbudet består i hovedsak av forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, 

eget arbeid, seminarer og ulike praksisfag. 

Det er høy grad av veiledning av studentene, i forbindelse med masteroppgaver, 

praksisgjennomføring, samt gruppeveiledning ved for eksempel tverrfaglige oppgaver. 

Noe overordnet kan man si at emnene innenfor studietilbudet baserer seg på dialog, 

interaksjon og arbeid i mindre grupper. 

6.4.2 Utforming av framtidsrettede og studentaktive fysiske læringsmiljøer 

Mange universiteter og høyskoler opplever at studentene i mindre grad enn før bruker 

lesesaler og undervisningsrom til faglig arbeid. Ny teknologi gjør det mulig for dem å jobbe 

hjemme eller gå på kafé hvor de kan gjøre oppgaver individuelt eller sammen. Utforming av 

det fysiske miljøet på høgskolen må ta utgangspunkt i brukernes behov og oppfatning av 

hvordan velegnede læringsarenaer skal se ut i vår tid, og være tilrettelagt for at IKT enkelt kan 

integreres i læringsarbeidet. God utnyttelse av arealene muliggjør varierte lærings- og 

undervisningsformer støttet av IKT. Det er bred enighet i forskningen om at læringsrom bør 

være studentsentrerte i stedet for lærersentrerte, og at de må være utstyrt med moderne 

teknologi og fleksible, komfortable møbler som støtter tverrfaglig samarbeid og kan brukes til 

flere formål. Innspill fra studentene forteller også  at de ønsker et bygg som er annerledes, der 

man har tenkt utenfor boksen – og at det blir et sted de har lyst å oppholde seg etter 

undervisningsslutt.  Et bygg som i seg selv inspirerer, kan også føre til økt egenmotivasjon og 

egeninnsats hos studentene, noe som er helt avgjørende for læring. 

Det skal derfor tilrettelegges for flerbruk, merbruk og sambruk av arealer til ulike opplærings- 

og øvingssituasjoner.  

Studenter som er i høyere utdanning i dag er som oftest rutinerte teknologibrukere. De er vant 

til interaktive medier og forventer fleksible læringsformer. Nok interaktive skjermer bør derfor 

plasseres ulike steder i disse arelene for at studenter og ansatte enkelt skal kunne samhandle 

digitalt. Det må være mulig for både studenter og ansatte å «bare skulle vise noe», og så enkelt 

koble seg opp på en visningsflate i arealet. 

Videre må rom og arealer fungere for en stor grad av variasjon og fleksibilitet i organiseringen 

av læringsaktiviteter.  
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De generelle læringsarealene må derfor utformes slik at de gir rom for gjennomføring av ulike 

opplæringssituasjoner i løpet av samme økt;  

▪ Presentasjon og formidling 

▪ Spørsmål og svar 

▪ Refleksjon  

▪ Diskusjon og drøfting 

▪ Samhandling og dialog 

▪ Arbeid individuelt og i gruppe 

▪ Kreativitet og problemløsning 

▪ Case- og tverrfaglig arbeid 

▪ Stille konsentrasjon og praktisk utprøving 

Konkret betyr det at de fysiske læringsmiljøet må by på et hierarki av rom i ulik størrelse, ulik 

utforming og ulik grad av åpenhet. Alle studieretningene ved VID gir uttrykk for et stort behov 

for grupperom og uformelle arbeidssoner. 

Det skal planlegges for varierte og fleksible fellesområder i bygget for å bygge opp et faglig og 

sosialt miljø i tråd med McLaughlin & Faulkner (2012), som oppsummerer funnene i sin 

forskning på fysisk miljø i høyere utdanning slik:  

▪ Læring skjedde både i formelle og uformelle sammenhenger  

▪ Studentene la stor vekt på at teknologi var tilgjengelig på campus  

▪ Foretrakk utforming av undervisningsrom som ga rammer for variert 

undervisningsmetode og muligheter for samarbeidslæring 

▪ Studentene fant uformelle læringsrom ad hoc utenfor klasserommet  

▪ Studentene likte best sosiale rom som la til rette for samarbeid og læring  

6.4.3 Undervisning og læring i teknologirike omgivelser 

Teknologien får en stadig større plass i samfunnet og samfunnsutviklingen, og teknologi har 

innflytelse på vår hverdag på mange måter. Den påvirker hvordan vi lærer, finner informasjon, 

tilegner oss kunnskap og kommuniserer. Digital kompetanse er derfor i økende grad 

nødvendig både for å ta del i samfunnslivet og arbeidslivet, og det trengs mer forskning på 

hvordan skolebidraget spiller inn på den digitale kompetanseutviklingen (Steffensen, K. m.fl. 

2017). 
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Å gi lærere tilgang på undervisningsarealer som er spekket med teknologi vil ikke gi noe 

pedagogisk merverdi, hvis ikke det følger med opplæring i både den tekniske og den 

pedagogiske bruken av teknologien.  

Det hevdes at digitaliseringen kan bidra til utjevning av sosiale forskjeller.  For sosial utjevning 

må alle studenter få lik tilgang på informasjon og kunnskap, like muligheter for å kunne utvikle 

og anvende sin kompetanse, og like forutsetninger for å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv.  

Forskning fra blant annet Hatlevik og Krumsvik (2013), viser at lærernes digitale kompetanse 

ser ut til å være en av de helt sentrale faktorene for å lykkes med undervisning  i teknologirike 

læringsmiljøer. 

Undervisning og læringsledelse er gjerne tett forbundet med dialogen, samhandling og felles 

refleksjon. Når det gjelder teknologi, kan den være en verdifull støtte tilknyttet en dialogisk 

tilnærming til læring. Det som er sentralt, er at teknologien må bli brukt med en dialogisk 

intensjon, i kontekster som er designet for å fremme kollektiv tenkning. Det er den pedagogiske 

tilnærmingen som er viktig, ikke teknologien i seg selv. 

Lærere med høy profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) gjør at studentene får økt 

læringsutbytte med IKT, og disse lærerne opplever også mindre utenomfaglig aktivitet i sine 

timer. 

6.4.4 Organisering av de generelle læringsarelaene i fleksible enheter 

De generelle læringsarealene skal bestå av auditorier og lukkede formidlingsrom i ulik 

størrelse. I tillegg skal  grupperom og mer åpne læringsarenaer med variert og fleksibelt 

utformede lærings- og arbeidssoner være en del av de generelle læringsarealene. Siden en 

læringsøkt veksler mellom ulike undervisnings- og læringsaktiviteter må det være 

sammenheng og nærhet mellom ulike rom og soner. Det er derfor ønskelig at lukkede 

undervisningsrom ligger i tilknytning til et mer åpent og felles læringsareal, samt har nærhet til 

grupperom.  

De generell læringsarealen skal derfor tilpasset ulike formål. utformet med ulike elementer i et 

variert miljø. Trafikkareal og fordelingsareal skal derfor aktiviseres som en del av det fysiske 

læringsmiljøet.I de mer åpne læringsarelen skal det kunne foregå ulike aktiviteter parallelt; 

stille konsentrasjonsarbeid, presentasjoner, gruppearbeid og veiledning. Gjennom en slik 

utforming kan rent trafikkareal begrenses.  

Biblioteket og kantinen kan da sees på som en utvidet del av de generelle læringsarealen og 

alle araler og funksjoner i byggene kan brukes best mulig gjennom hele dagen.  

Nedenfor er noen eksempler på ønskede elementer i de generelle læringsarealen: 
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▪ Auditorium og/eller formidlingsrom av ulik størrelse 

▪ Ulike soner for kommunikasjon og samarbeid i lukkede rom eller skjermede soner 

▪ Rom i rommet, nisjer hvor grupper kan sitte og arbeide i en mer intim, koselig setting 

enn et lukket grupperom 

▪ Grupperom 

▪ Soner for samtale og læring i et åpent, mer uformelt miljø; ulike typer behagelige 

sittemøbler 

▪ Arbeidsstasjoner for individuelt arbeid 

▪ Soner for ro og konsentrasjon 

▪ Arena for kreativt arbeid 

▪ Miljøstasjon 

▪ Nisjer for kopi og utskrift for studenter 

 

 

Figur 5 Eksempler på varierte læringsmiljøer man kan finne i en fraksjon 

6.4.5 Hva skjer i de generelle læringsarealen? 

De generelle læringsarealene skal romme både egenstyrt og spontan aktivitet og planlagte 

læringsøkter under veiledning og oppfølging av lærere. Det må derfor være mulig å booke rom 
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og arealer for avgrensede perioder. Dette må løses på en slik måte at studenter og lærere er 

informert om tilgjengelighet uten å måtte oppsøke informasjon. Det innebærer digitale og 

teknologiske løsninger for booking og visualisering i selve arealene. Disse løsningene må 

være universelt utformete, slik at personer med ulike brukerforutsetninger kan lese og 

håndtere dem. Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 

1,3 m over det ferdige gulvet. Digitale informasjonstavler skal kunne anvendes også av 

mennesker med ulik grad av synshemminger. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med 

tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd. 

Fellesareal i bygget er det området hvor studentene i hovedsak fortsetter sine studier etter en 

felles undervisnings-/formidlingssituasjon. Gode lysforhold er derfor viktig, og området må 

være attraktivt å oppholde seg i. Her skal både studenter og ansatte ønske å være. Det er 

svært viktig at det legges til rette for sambruk mellom studenter og ansatte. Her foregår det 

ulike aktiviteter parallelt, og det må legges til rette for både individuelt konsentrasjonsarbeid, 

samhandling og samarbeid. Det skal være et sted for formidling og presentasjoner i mer 

uformelle omgivelser, kreative og praktiske læringsaktiviteter, refleksjon og samtale, veiledning 

og oppfølging. Det skal tilrettelegges for stor variasjon i møblering og utforming. De ulike rom 

og soner skal innby til et godt sted å være og lære. Alle materialer og alt inventar må være av 

solid kvalitet. Det må også tas hensyn til og legges til rette for at studentene jobber med ulike 

digitale enheter. Det skal derfor være store, interaktive skjermer i alle grupperom og enkelte 

steder i øvrige soner. Alle arealer må ha rikelig tilgang på strøm. 

6.4.6 Lagring og utstilling 

Det skal etableres lager med plass til lagring av utstyr, konkreter og materiell som skal være 

lett tilgjengelig for lærere og studenter, samtidig som det gir et ryddig inntrykk. Deler av dette 

kan gjerne løses som integrerte skapløsninger, med store skyvedører og/eller delvis 

transparente skap (glassdører) slik at utstyr er synlig og inviterer til bruk. 

Lagring kan for eksempel utformes som nisje i vegg med skyvedører, slik at løsningen blir 

innpasset i veggen eller som faste romdelere. 

6.4.7 Auditorium  

Det er behov for auditorier i ulik størrelse. Sykepleie har signalisert behov for ett stort auditorie 

med plass til 350 – 400 studenter slik at man kan samle alle sykepleiestudentene til 

fellesaktiviteter. Et slikt rom vil trolig ha begrenset bruk og vil dessuten legge føringer for 

byggets øvrige utforming. Kanskje kan dette behovet dekkes gjennom bruk av andre 

felllesareal. 
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Auditoriene  skal utstyres med digitale tavler og utstyr egnet for film, presentasjoner og 

foredrag. Rommene skal ha fastmontert kamera i tak og et godt surround-lydanlegg. Her skal 

studentene samles til fellesundervisning, presentere eget arbeid og delta i samtale og 

diskusjoner. Det må derfor være god gulvplass i formidlingsområdet i rommene. Rommene 

skal ikke ha en for bratt helling. Det skal være mulig å gjøre notater og arbeide med ulike 

digitale enheter, som PC, nettbrett. Denne løsningen må være fast. 

Hvert sete/stol skal ha bordplate med plass til PC eller skriveblokker i størrelse A4. Auditoriene 

skal tilrettelegges for å vise film (audio/video/foto) og andre typer formidling, og må kunne 

mørklegges.  

Auditoriene skal tilrettelegges for fjernundervisning og videooverføring, både til andre rom på 

campus og eksternt. Det må også være mulig å drive hybrid undervisning i rommene, der noen 

studenter er til stede i salen, mens andre er med digitalt fra andre steder. Det skal være rikelig 

med hensiktsmessig plasserte strømpunkter i auditoriene, til lading av digitalt utstyr som 

studentene bruker i undervisningen. Det skal også tilrettelegges for god nettilgang til alle 

samtidige brukere. 

Auditoriene skal ha lydutjevningsanlegg. 

Det skal være mulig for studenter/tilhørere å snakke til den som presenterer, og samtidig bli 

hørt av alle i rommet. Dette kan løses f.eks med takhengte og retningsbestemte mikrofoner. 

Mikrofonene kan monteres i nærheten av ventilasjonsanlegget, og foreleser kan slå disse av 

og på fra sin posisjon. Lydutjevningsanlegget blir koblet på denne løsningen, slik at all lyd som 

kommer ut i høyttalerne også går inn i høreapparatene til folk med hørselshemminger.  

Det skal være avsatt egnede og likeverdige arealer for rullestolbrukere, og lydutjevningsutstyr 

for personer med nedsatt hørselsevne. En skal uhindret kunne komme inn fra begge sider av 

stolrekkene. Det er ikke behov for dagslys i auditoriene. Dersom det er dagslys, må rommet 

kunne blendes av. Auditoriene må ha god tilrettelegging for lyd og lys. 

Nedenfor vises to av eksisterende auditorier: 
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Figur 6 Auditorie i D14 med 90 plasser - øvre og nedre del 

 

 

Figur 7 Auditorie i D18 med plasser 

6.4.8 Undervisningsrom  

Det planlegges for en rekke undervisningsrom i ulik størrelse, med flatt gulv. Rommene skal 

møbleres med løse stoler og bord og lokaliseres i tilknytning eller umiddelbar nærhet til 

læringslandskap. Rommene skal kunne brukes som gruppearealer for studenter når det ikke 
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er undervisning der, og må dermed være et valg i bookingsystemet. Krav til dagslys og utsyn 

skal ivaretas og det skal det være en vask for håndvask/vaskerenne i rommet med 

berøringsfrie armaturer. 

Det skal være vegghengte  magnetiske skrivetalver i glass på flere av veggene, til bruk for 

både studenter og lærere.  

Rommene skal være tilrettelagt med moderne teknologi og AV-ustyr som muliggjør opptak og 

streaming til og fra andre rom og andre lokasjoner. Dette inkluderer fastmontert kamera og 

tilstrekkelig gode mikrofoner for digital kommunikasjon mellom mange mennesker på flere 

campus/eksterne samarbeidspartnere. 

For at rommene skal kunne benyttes til eksamen skal rommet ha tilstrekkelig nettkapasitet og 

strømpunkter til å gjennomføre digital eksamen for maks antall studenter.  Det er en stor fordel 

om det er toaletter i nærheten.  Det bør være to mindre grupperom i nærheten, fordi det ofte 

er studenter med behov for eget rom under eksamen.  Det skal være plass til et låsbart skap i 

hvert rom til oppbevaring av for eksempel eksamensmateriell.  

Oppsettet i rommene er som oftest slik bildet under viser, men det er også bruk for noen rom 

som har en mer fleksibel løsning. 
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Figur 8 Eksempel på utforming av undervisningsrom 

 

6.4.9 Samhandlingsrom – gruppe, møte, veiledning 

Det er ut utstrakt behov for grupperom i VIDs nye campus. Mye aktivitet foregår i grupper, 

både i undervisning og som arbeidsrom til studenters egenaktivitet. Det skal også være mulig 

å ha lærerstyrte aktiviteter i grupperommene. Grupperommene kan være av ulike størrelser. 

Ved behov kan noen møterom også brukes som grupperom. Alle grupperommene skal være 

universelt utformet, og møblert med møbler som gjør at en enkelt kan endre på rommet. Det 

skal være mulig å bevege seg bak sittende møtedeltakere. 

Grupperommene skal være innbydende og tiltalende for studenter og ansatte.  

Alle grupperommene må ha kamera og digitale visningsflater studentene enkelt kan koble seg 

til med sin egen enhet. I grupperommene skal det også være mulig å skrive på magnetisk 

skrivetavle i glass. Rommenes utforming og orientering skal være slik at alle kan se 

formidlingspunktet og skjerm/tavle. Det aksepteres ikke rom som er lange og smale.  

I alle bygg skal det være tilgjengelige grupperom tilknyttet større undervisningsrom. 
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6.4.10 Utskrift og kopi for studenter 

Løsninger for utskrift og kopi for studenter skal løses i form av tilstrekkelig med nisjer i fleksible 

læringsmiljøer eller som nisjer i trafikkaral. Her må være strøm og nettilkobling, samt løsning 

for papiravfall. 

6.5 Senter for simulering, ferdighetstrening og tverrprofesjonell samhandling  

En ferdighet er en kompleks aktivitet som omfatter tekniske og manuelle handlinger, 

kommunikative handlinger, samarbeid med bruker/pasient, handling tilpasset situasjonen, 

handling tilpasset bruker/pasient og avstemte kommunikative, tekniske og manuelle 

handlinger. Et ferdighetssenter skal legge til rette for undervisning og trening av slike 

grunnleggende ferdigheter og praktiske prosedyrer. 

Senteret må ha god teknisk kapasitet for installasjon av teknisk utstyr. Alle rommene skal 

utstyres med avansert utstyr for opptak og streaming/overføring av lyd og bilde. 

6.5.1 Sykepleie - rom og arealer 

Sykepleiefaget inkluderer kunnskap fra psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, 

anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. 

Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil 

studentene trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. 

6.5.1.1 Medisinsk ferdighetsrom 

Ferdighetstrening bør skje i tett samarbeid med praksisfeltet det utdannes til og i et 

læringsmiljø som er mest mulig autentisk. VID stiller seg svært positive til samtalene med 

Diakonhjemmet Omsorg om å lokalisere ferdighetssenteret  hos dem, og anbefaler at det 

jobbes videre med dette. Det er kort avstand til VIDs øvrige campus.  

I ferdighetssenteret skal det finnes fire like store sengerom, med fire elektriske sykehussenger 

i hvert rom. Det skal være plass til nattbord, stol og skjermbrett ved siden av sengene. I 

rommene skal det også være PC-stasjon og en digital visningsflate. 

Rommene stiller krav til lyd og lys for videoopptak, med flere takhengte kameraer og 

mikrofoner. 

Fra rommene skal det kunne sendes lyd og bilde fra flere kameraer og mikrofoner til et 

observasjonsrom, der medstudenter og lærere kan observere hva som skjer. 
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6.5.1.2 Simuleringsrom med leiligheter 

Simulering handler om å etterlikne virkelige situasjoner. Gjennom simulering får studentene 

mulighet til å øve på reelle situasjoner i trygge og kontrollerte omgivelser. Komplekse 

treningsøvelser kan gjentas mange ganger, og gi studentene nødvendig mengdetrening for å 

øke læringsutbyttet.  

Simulering benyttes for å øke pasientsikkerheten ved å hindre unødvendige belastninger for 

pasientene i forbindelse med trening på blant annet praktiske prosedyrer. I tillegg gir simulering 

viktig lærdom uten negative opplevelser for pasienter og helsepersonell. 

Sykepleiere praktiserer i en høyteknologisk hverdag og teknologisk utvikling gjør det mulig å 

benytte moderne læringsmetoder i helsevesenet for å utvikle kompetanse og trygge sikker 

pasientbehandling. Årsaken til at dette er viktig, er blant annet at nyutdannet helsepersonell 

rapporterer om manglende forberedthet etter endt utdanning og etterlyser mer praksisnær 

undervisning. Erfaring har imidlertid også vist at simulering som pedagogisk metode kan bidra 

til at både studenter og ansatte i helsetjenesten tilegner seg en dypere forståelse for eget fag, 

samt åpner for kritisk tenkning knyttet til egen praksis. 

Studentene ønsker læringsmodeller og aktiviteter som kan øke deres forståelse av avansert 

teori omsatt til praktisk utøvelse og trening på praktiske prosedyrer. 

I en ny forskrift om spesialistutdanningen og godkjenninger av leger og tannleger legges det 

vekt på nye pedagogiske læringsformer eksempelvis e-læring og simulatortrening. 

Simulering kan både foregå i egne simuleringssentre/ferdighetssentre (off situ) eller lokalt på 

avdelings- og/eller enhetsnivå (in situ). Simulering kan skje med dukker eller med levende 

markører. Simulering in situ har vært benyttet som et alternativ om man ønsker simulering i et 

mest mulig naturlig miljø hvor de som deltar på simuleringen gjør det i kjente omgivelser med 

kjent utstyr. Forskning har imidlertid vist at om simuleringen foregår in situ eller off situ ikke har 

noen større betydning for hverken individuell læring eller læring i team, men at læringsmål bør 

bestemme om det skal skje off situ eller in situ. 

Ved VID er simulering som læringsmodell integrert i programplanen i utdanningen. Målet med 

simulering er å visualisere vanskelig teori omsatt i praktisk handling. Simulering benyttes i 

undervisning om psykisk helse, kirurgisk sykepleie, medisinsk sykepleie, sykepleie til eldre i 

institusjon, sykepleie til pasienter i hjemmet og sykepleie-sykdom og behandling. VID har i 

tillegg et eget valgemne som heter simulering, førstehjelp og hjerte – lunge redning. 

Stor fleksibilitet med tanke på å fritt designe og bygge et nytt større simuleringssenter vil være 

viktig slik at det blir mest mulig hensiktsmessig utformet for den daglige driften. 
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Til simulering i psykisk helsevern skal det finnes fire rom der studenter kan trene på ulike 

scenarioer. Andfossen et al (2015) definerer et scenario slik: 

Scenario er en beskrivelse av en pasientsituasjon eller case og kan oversettes med 

«dreiebok». Et scenario skal gi nødvendig informasjon til alle deltagerne.  

Et scenario gir med andre ord en oversikt og en beskrivelse av forberedelser, utstyr, case, 

handlingsgang og deltakernes oppgaver i forbindelse med simuleringen. Scenarioet utformes 

med utgangspunkt i definerte læringsutbytter. 

Scenarioene kan foregå i fire egnede rom med ommøbleringsmuligheter: 

1. Privat hjem/leilighet med stue/sovealkove, inkludert sofa, bord, et par lenestoler, 

spisebord med fire stoler, bokhylle og hybelkjøkken. Hybelkjøkkenet kan vær mobilt. 

2. Privat hjem/leilighet/hybel med sovealkove (forheng/lettvegg), og mulighet for lenestol, 

sofa, bord og stoler. 

3. Dagligstue i et sykehus/dagsenter med sofagruppe og/eller spisebord for 

måltidssetting. 

4. Pasientrom på sykehus, som kan endres til hjemmeesituasjon. 

I rommene skal det være plass til markør (pasient), fasilitator (lærer), aktører ( to studenter), 

og inntil seks observatører. Det skal også være plass til diverse velferdsteknologisk utstyr. 

Rommene må enkelt kunne endres (med tanke på møblering), og noen av dem skal kunne 

sambrukes med sosialfag. Det er vesentlig at rommene er så realistiske som mulig. Dette 

innebærer at det brukes møbler, rekvisita og utstyr som samsvarer med scenarioet. 

Ved utleie er det behov for større areal for trening, inkludert matte for fall når man skal trene 

på å legge markør i bakken ved utagerende atferd.  

Noen av simuleringsrommene skal være fleksibelt oppbygd med foldevegger, slik at de enkelt 

kan tilpasses ulike behov. Det er ønskelig at man kan se rommene i sammenheng, for 

eksempel slik at de kan fremstå som en post med gang, stue og pasientrom. 

Rommene må ha god teknisk kapasitet for installasjon av teknisk utstyr. Alle rommene skal 

utstyres med avansert utstyr for opptak og streaming/overføring av lyd og bilde. 

Det skal være mange tilgjengelige vasker i og ved rommene.  

Det må være nok lagerplass i tilknytning til disse rommene.  

6.5.1.3 Formidlingsrom 

Et stort klasserom der studentene kan samles før de skal jobbe i ferdighetssenteret. Lyd og 

bilde i HD-kvalitet må kunne overføres til dette rommet. 
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6.5.1.4 VR-rom 

Helsearbeidere trenger mye praktisk trening, og det kan være utfordrende å ha nok tilgang til 

treningsfasiliteter. Bruk av VR og 360° videoteknologi kan øke tilgangen til simuleringstrening, 

og kompensere for mangelen på tilgang til fasiliteter. 360°-video er en løsning der man selv 

kan velge hvor en vil se i bildet og på denne måten delta aktivt i filmen. Videoopptaket blir gjort 

med et kamera bestående av to eller flere vidvinkellinser som peker i ulik retning, slik at alt 

rundt kameraet blir tatt opp. 

6.5.1.5 Grupperom – Refleksjon og veiledning 

Mye aktivitet i ferdighetssenteret foregår i grupper, både i undervisningssammenheng og til 

refleksjon/debriefing etter en økt i ferdighetssenteret. Grupperommene kan være av ulike 

størrelser. Ved behov kan noen grupperom også brukes som møterom. Alle grupperommene 

skal være universelt utformet, og møblert med møbler som gjør at en enkelt kan endre på 

rommet. Det skal være mulig å bevege seg bak sittende møtedeltakere. 

Grupperommene skal være innbydende og tiltalende for studenter og ansatte.  

Alle grupperommene må ha kamera og digitale visningsflater studentene enkelt kan koble seg 

til med sin egen enhet. I grupperommene skal det også være mulig å skrive på magnetisk 

skrivetavle i glass. Rommenes utforming og orientering skal være slik at alle kan se 

formidlingspunktet og skjerm/tavle. Det aksepteres ikke rom som er lange og smale.  

6.5.1.6 AV-rom/kontrollrom 

Kan styre kamera herfra. 

6.5.1.7 Observasjonsrom 

Observasjonsrommene er et grupperom med plass til rundt seks personer. Rommene skal 

plasseres i tilknytning til simuleringsrom og sengerom, og være rigget med flere skjermer som 

viser hva som skjer i sengerom og simuleringsrommene.  

6.5.1.8 Medisinrom 

Et medisinrom er et låsbart rom for lagring og istandgjøring av legemidler til den enkelte 

bruker/pasient. Rommets bruk skal være begrenset til oppgaver knyttet til håndtering av 

legemidler, og være plassert sentralt i ferdighetssenteret. Rommet bør fortrinnsvis være 

rektangulært for å sikre egnede oppbevaringsplasser og lette renhold. 

Legemiddelhåndteringsforskriftens § 6 beskriver følgende om oppbevaring av legemidler: 

«Legemidler skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende» 
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Arealberegninger, utforming og plassering er basert på hvilke legemidler, utstyr og oppgaver 

som skal utføres på medisinrommet. Medisinrommet skal fungere både som et lager og et 

arbeidsrom. Størrelsen på medisinrommet må samsvare med antall sengeplasser i 

ferdighetssenteret og antall helsepersonell som skal bruke medisinrommet. 

Det må ikke være lang avstand mellom medisinrommet og sengerommet. For stor avstand kan 

gi risiko for at nye mellomlager opprettes, og at tilberedninger rutinemessig utføres f.eks. på 

medisintralle eller vaktrom. 

Dagslys på medisinrommet er hensiktsmessig for arbeidsmiljøet. Vindu på medisinrommet er 

imidlertid uheldig med tanke på temperaturkontroll, lyspåvirkning av legemidler og risiko for 

innbrudd. I tillegg kan åpne vindu påvirke luftkvaliteten på medisinrommet. 

Døren inn til medisinrommet må kunne låses. Legemidler skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende, og medisinrommet skal derfor alltid være låst. Tilgangen til medisinrommet 

bør være styrt via tilgangsstyring. 

Vindu i dør kan være hensiktsmessig for å unngå unødvendig trafikk på medisinrommet, samt 

for å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte. 

Ved plassering av dør i karm bør døren slå ut fra medisinrommet. Det anbefales at døren kan 

åpnes innenfra med albue- eller fotbetjening. Albuebetjening plasseres i høyden 120-125 cm. 

Fotbetjening plasseres i høyden 10-15 cm. Døren bør kunne åpnes manuelt i tilfelle strømsvikt. 

Det må ligge et lager i direkte tilknytning til medisinrommet. 

6.5.1.9 Møterom/arbeidsrom til ansatte 

Det skal være et møterom til ansatte i ferdighetssenteret, med kjøkkenkrok og tilgang til printer. 

Møterommet skal ha to skjermer på vegg, som dimensjoneres etter størrelsen på rommet. Det 

skal være oppheng for magnetiske skrivetavler i glass.  

Rommet skal være rigget med aktuelle AV-løsninger, og det skal kunne bookes digitalt.  

Møterommet bør kunne brukes fleksibelt; face-to-face-møte, teamsmøte, samtale, kreativitet, 

stille konsentrasjon. Rommet skal ha en god balanse mellom transparente løsninger og behov 

for skjerming. Det skal uansett være enkelt å se om rommet er i bruk. 

Ved behov kan noen av de største grupperommene også brukes til møterom. 

6.5.1.10 Skyllerom/desinfeksjonsrom 

Skyllerommet skal være tilrettelagt for rengjøring og desinfisering av utstyr, mellomlagring av 

urent utstyr, skittentøy og avfall. Kombinasjon av rene og urene oppgaver gir fare for 

kryssmitte. Rommet skal deles i ren og uren side. Skillet mellom ren og uren side skal være 
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tydelig merket og rommet må være logisk innredet slik at skillet opprettholdes. Rommet må 

holdes ryddig og rent. 

Rommet regnes som urent. Dør ut mot korridor holdes lukket. Automatisk døråpning og lukking 

anbefales. 

Skyllerom kan eventuelt løses som to atskilte rom; et rent rom og et urent rom med 

gjennomstikkskap og/eller gjennomstikksdekontaminator. Det vanligste er ett rom, inndelt i ren 

og uren side. 

6.5.1.11 Rentrom 

Se over. 

6.5.1.12 Garderober 

Det skal etableres to enkle garderober for omkledning. 

6.5.1.13 Toalett 

Det skal etableres toalett i tilknytning til senteret. 

6.5.1.14 Lager 

Det skal være rikelig med lagerplass i ferdighetssenteret. Flere av lagerrommene må 

tilknyttes simuleringsrommene og sengerommene. 

Det skal være et eget lagerrom til oppbevaring av dukker og annet utstyr til bruk i senteret. 

Dette lageret kan legges i sammenheng med et møterom med digital skjerm. 

6.5.2 Sosialfag – rom og arealer 

Fakultet for sosialfag tilbyr bachelor- og masterprogram i sosialt arbeid og masterprogram i 

familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbys en rekke videreutdanninger. Utdanningene 

kvalifiserer for arbeid med å forebygge, redusere og løse sosiale problemer. 

Det er lagt opp til ulike aktiviteter som blant annet refleksjon, simulering, rollespill, fremlegg og 

trening av ferdigheter som er relevant for utøvelsen av sosialt arbeid, familieterapi og 

systemisk praksis. 

6.5.2.1 Samtalesenter 

Fakultet for sosialfag har behov for et samtalesenter, som skal bestå av venterom + tre rom 

med simuleringsfasiliteter. 
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Samtalesenteret er et gratistilbud til alle; ungdom, par og single i alle aldre, unge foreldre med 

små barn, familier med ungdom og andre. De som ønsker å drøfte saker, dilemma eller 

samhandlingsproblemer på arbeidsplassen er også velkommen. Samtalesenteret prioriterer 

spesielt de som ikke er prioritert hos andre samtaletjenester. 

Tilbudet er en studentklinikk og utgjør en del av VIDs utdanning for Familieterapi og Systemisk 

praksis. Her møter de som kommer to studenter fra videreutdanning og master i familieterapi, 

som veiledes av en lærer. 

Samtalesenteret brukes også i pedagogisk praksis, i forbindelse med at studentene trener på 

ferdigheter som er relevante for utøvelsen av yrket. 

Det må være en anonym inngang til de funksjonene som henvender seg mot eksterne.  

6.5.2.2 Leillighet med observasjonsrom 

Leiligheten sambrukes med leilighetene i simuleringsrommene (kapittel 6.5.1.2).  

6.6 Treningssenter 

Det er ønskelig at det legges til rette for etablering av SiO Atletica i tilfflukt med campus 

VID/NLA eller i Diakonhjemmets hage. SiO er i utgangspunktet positive til en slik etablering og 

vil gjerne utrede dette nærmere. VID har henvendt seg til Misjonshøgskolen, Politihøyskolen 

og Musikkhøyskolen for å høre om dette kan være også i deres interesse at det etableres et 

treningstilbud for studenter og anstatte på Steinerud.Skaperverksted/gründergarage 

6.7 Skaperverksted / gründergarage 

For å møte forventingene fra myndigheter og samfunnet for øvrig om å være en viktig 

bidragsyter til bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft, ønsker VID 

å  etablere en struktur og plattform for innovasjon og nyskaping. Det er ønskelig at det 

etableres et tverrfaglig skaperverksted og/eller gündergarage i Diakonhjemmets hage gjerne 

med bistand i utviklingen av denne fra Norway Helth Tech og i samarbeid med de øvrige 

aktørene i Diakonhjemmets hage.   

 

6.8 Arbeidsplasser 

1.1 Arbeidsplasser 

I VIDs overordnet plan for campusutvikling som ble vedtatt av styret 21.09. 2017 er det gitt 

noen prinsipper for utforming av arbeidsplasser. «Arbeidsplassene bør lokaliseres i en 

balansert avveining mellom behovet for arbeidsro (stillesoner) og behovet for et faglig og 
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aktivitetsbasert fellesskap med andre (soner for samarbeid), og være hensiktsmessige i 

sammenheng med den enkeltes oppgave og aktivitet.» 

Arbeidsplasser skal utformes med varierte, fleksible og fremtidsrettede løsninger. Avdelinger 

og enheter skal kunne omorganiseres, vokse og minske, i årene som kommer og likevel finne 

gode arbeidslokaler på campus. 

På VIDs campus i Bergen og Stavanger er det lagt opp til en blanding av felleskontor (nedenfor 

omtalt som fagreir), multirom, cellekontor, sosiale soner og infrastruktur for formelle og 

uformelle samtaler og møter. Det er dette prinsippet som ønskes lagt til grunn for utformingen 

av arbeidsplasser ved VID Oslo.  

VID Campus i Oslo skal planlegges for fast kontorarbeidsplass for om lag 300 ansatte.  

6.8.1 Fagreir og multirom som arbeidsplasskonsept 

Ledelsen i VID ønsker å legge til rette for konsentrasjonsarbeid og samhandling mellom 

medarbeidere. Vitenskapelig ansatte og øvrige stab- og støttefunksjoner har stadig mer 

komplekse oppgaver som må løses gjennom at medarbeidere med spesialkompetanse 

samarbeider i tverrfaglige relasjoner. Mange ansatte har imidlertid behov for å sitte konsentrert 

og uforstyrret for undervisningsforberedelse og forskning. En del av 

undervisningsforberedelsen har særlig bruk for å foregå i helt adskilte områder. Dette medfører 

et skjerpet krav om å skille mellom områder for konsentrert arbeid og områder for samhandling 

og kommunikasjon. 

Konkret betyr det at man utformer ulike soner – kalt fagreir – for den enkelte faggruppe, 

seksjon, forskergruppe, eller arbeidsenhet. Denne løsningen innebærer en kombinasjon av 

kontorarbeidsplasser i små, skjermede landskap med tilhørende støttefunksjoner, supplert 

med en andel arbeidsplasser i cellekontor/multifunksjonsrom.  

Fagreirene må planlegges med en generalitet som tilbyr varierte arbeidsmiljøer med 

arbeidsplassfellesskap i ulik størrelse. På det viset kan det fysiske arbeidsmiljøet imøtekomme 

ulike arbeidsprosesser i løpet av en dag.  

Fagreirene skal gi faggrupper mulighet til å arbeide skjermet og uforstyrret. Informasjon, 

kommunikasjon og samarbeid kan gli lettere innad i gruppen. Det er også en forholdsvis 

effektiv måte å utnytte areal på. En stor fordel med å organisere kontorarbeidsplasser i mindre 

landskap, er fleksibiliteten. Fordi arealene innehar en fleksibilitet og elastisitet i sin utforming 

kan antall ansatte i en avdeling vokse eller krympe uten at det utløser omfattende behov for 

ombygginger. I en periode kan eksempelvis én avdeling legge beslag på 20 arbeidsplasser for 

om en stund å trenge plass til kun 10 medarbeidere. Avdelingen kan da gjerne ha sitt fagreir 
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på samme sted, men ese ut i arealet bortenfor, fordi avdelingen de grenser til reduseres eller 

flyttes et annet sted i bygget. Plassere møterom og multifunksjonsrom mellom landskapene 

skal bidra til skjerming og avgrensning og ingen åpne arbeidsplassområder blir 

gjennomgangsområder for andre ansatte. 

Multifunksjonsrom utformes varier. Noen skal være fullverdige arbeidsplasser med korrekt 

dagslysforhold, og noen være mer egnet for kortere opphold over timer/dager ved at de er 

interne og ikke har direkte utsikt eller dagslys. Den enkelte kontorarbeidsplass i fagreir, skal 

utformes slik at den har gode dagslysforhold og utsikt (TEK17). Det skal være plass til hev-

senk arbeidsbord (160 cm x 80 cm), kontorstol og oppbevaring i åpne hyller eller låsbare skap. 

Den enkelte medarbeider skal oppleve at de har rom rundt seg. Arealene må skjermes for støy 

og gjennomgangstrafikk, samt andre visuelle forstyrrelser. Materialvalg, hyller som romdelere, 

plassering av lukkede møterom skal bidra til avgrensning og ro. Det skal imidlertid ikke 

etableres løsninger for skjerming som hindrer øvrige i landskapet fra å ha gode dagslys- og 

utsiktsforhold. I praksis kan det innebære begrensninger i høyde på skillevegger mellom 

kontorarbeidsplassene. 

I områder med arbeidsplasser skal arealer og funksjoner flyte over i hverandre, slik at det 

oppleves som om man vandrer gjennom romligheter som stadig endrer karakter – møterom, 

kluster av multifunksjonsrom eller høykonsentrasjonsrom og sosiale soner avløses av 

kontorplasser i mindre arbeidsfellesskap før det åpnes opp igjen mot mer dynamiske 

fellessoner.  

Arealene for arbeidsplasser skal ha tilgang på følgende rom og funksjoner som en grunnpakke: 

▪ Arbeidsplasser i mindre fagreir 

▪ Multifunksjonsrom (enkelt med utsikt og dagslys slik at de kan fungere som 

fullverdige cellekontor) 

▪ Stillerom/telefonrom/teamsrom 

▪ Møterom av ulik størrelse, mange av disse skal ligge mot yttervegg og ha tilgang 

på dagslys og utsikt, slik at de ved behov kan fungere som 

cellekontor/enmannskontor for kortere eller mer permanent basis. 

▪ Mulighet for oppbevaring av faglitteratur og personlige eiendeler 

▪ Sosial sone med tilgang på kaffe og vann 

▪ Produksjonsrom med kopi/skriver og lagringa av kontorrekvisita 

▪ Garderobefasiliteter 
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▪ Toaletter 

 

Figur 9 Illustrasjon av fleksibel arbeidsmiljøer 

 

6.8.2 Møterom av ulik størrelse 

Formelle og uformelle samtaler og møter mellom medarbeidere kan foregå i skjermede 

samtalerom og møterom, eller i åpne fellesarealer eller nisjer avhengig av møtets karakter. 

Interne møter kan også gjennomføres i biblioteket, kantinen eller i undervisningsarealene.  

Alle møterom skal eksempelvis ha et standard oppsett: 

▪ To skjermer på vegg. Rommets størrelse definerer dimensjonene for skjermer. 

▪ Oppheng for magnetiske skrivetavler i glass.  

▪ Aktuelle AV-løsninger.   

▪ Digital løsning for booking av rom. 

Alle møterom bør kunne brukes variert og fleksibelt; face-to-face-møte, møter på digitale flater, 

samtale, kreativitet, stille konsentrasjon. Alle møterom må egne seg for møter på digitale flater, 

og samskriving mot to skjermer. Det skal i begrenset grad planlegges for rom som kun kan 

benyttes av en person til telefonsamtaler. 

Det skal legges opp til at enkelte møterom også kan benyttes som kreative rom og 

flerfunksjonelle rom. Rommene skal ha transparente løsninger, slik at det kommer lys inn og 
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er lett å se om rommene er i bruk. Det skal også være mulig å gjennomføre mindre/kortere 

møter i sosiale soner. Det er ønskelig at møterom spres i bygget/etasjen slik at de mer lukkede 

sonene (møterom/cellekontor) blir en buffer mellom de mer åpne arbeidssonene. 

Bygget skal være åpent og inkluderende, og det skal være naturlig for ansatte å benytte 

møterom/grupperom i hele bygget som i bibliotek og læringsarealer. Slik får man vist VID som 

et inkluderende og pulserende fagmiljø både for ansatte og studenter. Gjennom en bevisst 

planlegging av plassering, størrelse og utforming av grupperom og møterom blir den enkelte 

medarbeider nødt til å bevege seg over i «andres soner» for å gjennomføre møter av ulik art. 

Slik sikrer man at medarbeidere fra ulike avdelinger og fag møtes tilfeldig gjennom 

arbeidsdagen, og ikke minst at studenter også opplever nærhet til lærere og som en del av et 

stort fagmiljø. Det må likevel være slik at ansatte ikke opplever seg forstyrret i tide og u-tide. 

Det understrekes derfor at fagreirene ikke skal utsettes for gjennomgangstrafikkoner 

 

Figur 10 Illustrasjon av fagreir 
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Figur 11 Illustrasjon av fagreir med støttefunksjoner 
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Figur 12 Illustrasjon av alternative møtefunksjoner 

6.8.3 Sosiale soner 

Et viktig element i lanskapsbasert kontorplasskonsept er de sosiale sonene – vannhullene – 

de uformelle møteplassene. Medarbeiderne ønsker soner som egner seg for: 

▪ Fredagskaffe, feiringer, faglig og sosiale samtaler og møter 

▪ Enkle måltider ved mellompauser eller ettermiddagsarbeid 

▪ Ta to-kaffen, kanskje kan det være en skjerm som gjør at noen kan vise bilder fra 

en studietur eller glimt fra forskningsarbeid eller undervisning. 

▪ Kombinasjon av sosial møteplass og en kreativ sone. 

De sosiale sonene skal avgrenses godt mot de individuelle arbeidsplassene i landskapene og 

gjerne plasseres nær heis og øvrig trafikk-/fordelingsareal. Sosiale soner etableres for å unngå 
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unødvendig prat i åpne landskap, for å gjennomføre korte møter, for å endre arbeidsstilling 

eller for å ta seg en pause.  

Det er ønskelig at ansatte benytter kantinen i første etasje for bespisning, men det skal likevel 

legges til rette for at medarbeidere kan oppbevare medbragt lunsj eller mellommåltid, tilberede 

enkel kaldmat ved kveldsarbeid eller i en travel arbeidssituasjon. I forbindelse med de sosiale 

sonene skal det derfor være en kjøkkensone med tilgang til kaffe, te og vann. Her skal være 

en enkel kjøkkensone med integrert kjøleskap og oppvaskmaskin, noe lagringsplass og benk 

med enkel oppvaskkum.  

Ved kjøkkensonen skal det være en miljøstasjon, og det skal vurderes om det også skal 

etableres en håndvask.  

 

Figur 13 Illustrasjon av faglige og sosiale soner 

6.8.4 Tilrettelegging for samtaler med studenter 

Det er behov for en rekke rom for samtaler med og veiledning av studenter. Det skal 

tilrettelegges for at dette kan skje i ulike skjermede rom og på ulike arenaer som for eksempel 

i ordinære grupperom i undervisningsarealene og i gruppe-/møterom i biblioteket. Enkelte 

samtaler kan trolig også foregå i mer åpne arealer som kantine, torg eller 

læringslandsskapene. Det er imidlertid behov for at enkelte av multirommene og 

møterommene i personalavdelingen også kan benyttes til dette. Helt konkret betyr det at noen 

multirom og møterom plasseres slik at de er tilgjengelige fra fellesareal eller trafikkareal uten 
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å bevege seg inn i personalsonen med fagreirene. Det kan tenkes en løsning med et 

møtepunkt ved inngangen til denne samlingen av rom, slik at en ansatt kan hente studenten 

etter avtale inn til samtale i aktuelle multifunksjonsrom eller til det mulitrommet den ansatte 

disponerer den dagen. Ved møtepunktet kan det være en digital registrering hvor studenten 

melder sin ankomst og den ansatte varsles på e-post og mobil. 

6.8.5 Studio 

Det skal etableres to studio egnet for produksjon av podcaster, filmer, presentasjoner, 

streaminger med mer. Begge skal fungere som selvkjøringsstudio. Det vil si at de ikke skal 

kreve bemanning for å brukes. Lydskjerming og akustiske løsninger må gi optimale forhold for 

opptak av film og lyd. Rommene skal ikke ha dagslys. Det minste skal plasseres i 

personalarealene ved øvingsrommene. Det andre skal plasseres slik at også studenter skal 

kunne benytte det. En av veggene i studioene skal være såkalt «grønnvegg». 

6.8.6 Produksjonsrom  

Det skal være avsatt areal til rom for produksjon (lager, kopi og print) flere steder. Det er viktig 

at det ikke blir for lange avstander mellom arbeidsstasjonene og produksjonsrommene. 

6.8.7 Lagring av litteratur og utstyr 

Det skal planlegges for at alle ansatte skal kunne lagre personlige eiendeler i låsbare 

lockers/skap. Det skal videre være rikelig plass til hyller og skap for faglitteratur, samt til 

artifakter/objekter som benyttes i undervsisning.  

6.9 Studieseksjonen 

Studieseksjonen er en enhet i Avdeling for utdanning. Arealet til Studieseksjonen skal tas fra 

øvrig areal til arbeidsplasser. 

Studieseksjonens hovedoppgaver er studieinformasjon og opptak av studenter, 

studentservice, planlegge tilrettelegging og oppfølging av studieløp, gjennomføring av 

eksamen, administrering og koordinering av det studentadministrative systemet (FS), 

rapportering av studentdata og utsteding av vitnemål. 

Studieseksjonen har også ansvar for  komplekse stdentsaker, herunder tolkning av forskrifter 

og annet regelverk forvaltning av høgskolens studieforskrift og samt veiledning av fakultetene 

i klage-, fuske- og sikkerhetssaker. 

Studieseksjonen i Olso består av ca 7-8 ansatte som jobber i team. Teamene har svært ulik 

størrelse, og er organisert på følgende måte: 
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▪ Opptak:     4 personer 

▪ Studieløp og eksamen:   9-10 personer 

▪ Felles studentsystem (FS):  1 person 

▪ Studentservice:    1 person 

▪ Studiesjef:    1 person 

▪ Kontorsjef:    1 person 

De ansatte som jobber med opptak, FS, studieløp og eksamen behandler personopplysninger 

og sensitive personopplysninger, men har i tillegg mer fysisk studentkontakt enn de andre 

teamene ved å være Studieseksjonens førstelijetjeneste, og bør derfor ikke ha arbeidsplass 

for tett på andres arbeidsplasser, skjermer og papirer.  

Den ansatte som jobber med FS kan sitte sammen med de som jobber med opptak, studieløp 

og eksamen. 

Personen som skal jobbe med studentservice jobber også med delvis sensitive 

personopplysninger, men har i tillegg mer fysisk studentkontakt enn de andre teamene ved å 

være Studieseksjonens førstelinjetjeneste, og bør derfor ikke har arbeidsplass for tett på 

andres arbeidsplass,  skjermer og papirer. 

De ansatte har behov for rom der de kan snakke i telefonen uten å måtte gå fra arbeidsplassen 

(det er mange telefonsamtaler i løpet av en dag). Studieseksjonen jobber på tvers av 

studiesteder og deler mye skjerm. Det må være plass til å ha to skjermer (eller en widescreen) 

på hver arbeidsplass pga. systemene de jobber i og med.  

Arbeidsplassene til studieseksjonen bør ligge i nærheten av de andre ansatte, slik at sambruk 

av møterom og kjøkken er mulig.  

6.9.1 Kopirom 

Studieseksjonen har behov for tilgang på kopimaskin og makuleringsmaskin i lukket rom på 

grunn av støy og låst for studenter. Dette kan sambrukes med de andre ansatte, men må ligge 

i nærheten av studieseksjonen. 

6.9.2 Lager 

Det skal være lagerplass i studieseksjonen, med plass til oppbevaring av låne-pc-er, 

kalkulatorer og vitnemålsark. Lagerplassen må være låsbar. 

6.9.3 Møterom 
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Studieseksjonen har behov for multirom/møterom i nærheten. 

6.9.4 Sosial sone 

Det skal være nærhet til sosial sone. 

6.10 IT-seksjonen 

-seksjonen leverer et bredt spekter av IKT-tjenester, og har ansvar for infrastruktur, 

applikasjoner og brukerstøtte. IT-seksjonen skal bl.a. hjelpe brukerne med å utføre sine 

daglige oppgaver. IT 

Seksjonens førstelinjetjeneste gir hjelp innen autentisering, katalogtjenester, 

innloggingstjenester, e-post, kommunikasjon, telefoni, utskrift, og så videre. Alle brukere kan 

henvende seg til førstelinjetjenesten via helpdesk, helpdeskportalen eller ved direkte 

henvendelse på studiestedet. Erfaringsmessig er IT-seksjonen et sted hvor mange mennesker 

samler seg for å få hjelp. 

IT-seksjonen deles opp i 1.linje og 2.linje, og har behov for ulike arealer. 

6.10.1 IT-seksjonen, 1.linje 

1.linje består av 4 IT-konsulenter, som sitter mye i telefonen og har mange besøk i løpet av 

dagen. En eller flere sitter for å ta imot studenter og ansatte, mens andre sitter tilbaketrukket 

for å løse problemer som krever litt konsentrasjon. 1. linje trenger nærhet til brukerne, både 

ansatte og studenter – men også til andre driftsenheter i VID. 

6.10.1.1 Mottak 

Det er behov for et mottaksområde med resepsjonsdisk, som skal være synlig og tilgjengelig. 

Mottaksområdet skal ha plass til tekniske hjelpemidler. 

6.10.1.2 Arbeidsplasser 

1.linjen trenger arbeidsplasser til fire ansatte. Dette skal organiseres som front- og back office. 

Det er viktig med pultstørrelsen og god plass til utstyr. Noen ansatte skal sitte i front, og kunne 

ta imot studenter og andre besøkende, mens andre må sitte mer skjermet i bakkant. De ansatte 

i 1.linjen sitter mye i telefonen og har i tillegg hyppige besøk gjennom hele dagen. Det er viktig 

at 1. linjen er skjermet slik at de ikke forstyrrer andre kollegaer.  

6.10.2 IT-seksjonen, 2.linje 

2.linje (drift og prosjektledelse) består av en leder og fire seniorkonsulenter, som gir fagstøtte 

til 1.linjen. I løpet av 2021 vil 2.linjen øke med ytterligere to ansatte. Ansatte i 1. og 2. linje bør 
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sitte i nærheten av hverandre for å sikre godt samarbeid og kompetanseoverføring. 

Arbeidsplasser 

2.linje trenger arbeidsplasser til syv ansatte, organisert i åpent landskap inndelt i soner for 

individuelt arbeid og soner for samhandling. 2.linje bør sitte i tilknytning til administrasjon og 

ledelse. 

6.10.2.1 Kontrollrom 

Skjermet for innsyn. Må beskrives nærmere. 

6.10.2.2 «Sikkert» møterom 

Det skal være enkel tilgang til møterom/samtalerom for de ansatte i 2.linjen. Møterommet må 

være uten person- og skjerminnsyn, og ikke være tilgjengelig for andre ansatte. Detaljering av 

dette skjer i senere faser. 

6.10.2.3 Lager/testlab 

Det er behov for et rom som blir satt opp som lager og testlab, der de ansatte kan lagre utstyr 

og teste ut nye løsninger for programvare. I dette rommet er det det behov for utstrakt tilgang 

på strøm. 

6.10.2.4 Server-/nettverksrom 

Et serverrom er et rom som er spesialkonstruert for å huse et sett med tjenere. Serverrom har 

som oftest bygd inn spesielle kjøleløsninger, UPS-løsninger, for å sikre seg mot strømbrudd, 

tilgangsstyring og brannsikring. Det skal være et sentralt EMC-/Faradays-skjermet, innsynsfritt 

og sikret serverrom over gateplan. Rommet må ha tilstrekkelig plass (ca. 25  m2), og være 

sentralt plassert i bygningskroppen, slik at man lett kan strekke kabler og ha lett tilgang til 

rackskap. Rommet må være låsbart. 

Trenger mer informasjon 

6.10.2.5 Nettverksrom 

I hver etasje skal det være et sentralt plassert nettverksrom for nettverkskomponenter, på 

minst 5 m2.  

6.11 Støttefunksjoner 

6.11.1 Toaletter 

Det skal etableres ordinære toaletter og HCWC spredt i bygget. Toaletter skal være lette å 

finne. De må ligge der man venter å finne dem, for eksempel ved knutepunkter som trapper, 
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heiser, vestibyler og garderober og ved fellesfunksjoner som kantiner, møterom og saler.  Det 

er ønskelig at dørene ikke vender ut mot fellesarealet, men at de ligger noe skjermet. 

Universell utforming forutsetter trinnfri atkomst og at kommunikasjonsarealer som leder til 

toaletter er dimensjonert for rullestol. Atkomsten bør ikke komme i konflikt med trafikklinjene i 

lokalene utenfor, og den bør ikke være direkte fra rom for varig opphold.   

Det skal være toalettrom i hver etasje. Minst ett toalett per etasje skal ha universell utforming. 

Det vil si at: 

▪ Avstand fra veggen til forkanten av toalettet skal være 85 cm 

▪ Sittehøyde skal være 48 til 50 cm  

▪ Armstøtter skal være montert i bakvegg på begge sider. Avstanden mellom støttene 

skal være 60 cm og høyden over gulvet skal være 80 cm. 

▪ Toalettpapir skal henge på armstøttene  

▪ Det må være fri plass under vasken, og ettgreps servantbatteri med lang hendel 

▪ Ustyr, inkludert lysbrytere, skal monteres i høyde fra 90 til 110 cm 

 

Universelt utformede toaletter skal også fungere for mennesker med synshemning. Det 

inkluderer også eldre, som får dårligere syn med tiden. I den sammenhengen blir kontraster 

viktig. Gulv må ha kontrast til vegger, og utstyr skal ha kontraster til vegg. 

Døren til toalettet skal åpne seg utover. Er det automatisk dør, skal døråpneren være plassert 

utenfor dørens slagradius, og med god avstand fra hjørnet (minst 50 cm). 

Toalettrom må markeres med skilt, om nødvendig også med henvisningsskilt. Hvis universelt 

utformede toalettrom ligger atskilt fra andre toalettanlegg, bør det settes opp henvisningsskilt 

også for disse.  

Tekst og symboler skal ha tydelig skrift, være lett forståelige, ha god kontrast og være godt 

belyst. 

 

Skilter bør plasseres på veggen på låssiden av dørbladet.  Like mange toalettrom skal 

merkes med skilt for kvinner, menn og kjønnsnøytralt. Universelt utformede toalettrom 

merkes med det internasjonale tilgjengelighetssymbolet. 
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Toalettene skal være desentralisert, men gjerne i klynger. Toalettrommene skal ha vegg fra 

gulv til tak og ha servant. Totalt planlegges det for 12 toaletter per etasje, i fem etasjer, i 

tillegg til ett HCWC per etasje.  Toaletter i tilknytning til garderober kommer i tillegg.  

6.11.2 Opphengsgarderobe med toaletter 

I den enkelte etasje, eller desentralisert i bygget skal det være enkle arealeffektive nisjer med 

felles funksjon for oppheng av yttertøy og hyller for sko.  

6.11.3 Garderobe med dusj og toaletter 

Det skal være låsbare kjønnsdelte garderober med dusj og wc tilgjengelig fra sykkelparkering, 

personal- eller hovedinngang slik at de som sykler til jobb eller har behov for å dusje i løpet av 

arbeidsdagen får anledning til det. Garderobefasilitetene kan med fordel etableres i byggets 

underetasje og deles med de andre leietakerne i bygget. Det bør være en lukket sone med 

adgangskontroll slik at kun ansatte har anledning til å benytte seg av fasilitetene. Det er behov 

for å kunne leie låsbare skap til tøy og annet i nærheten av garderoben.  

Ansatte i kantinen har egen garderobe. 

6.11.4 Livssynsrom 

Det skal planlegges for et livsynsrom,  bønn eller lignende.  

6.11.5 Hvilkerom/sykerom 

Det bør planlegges for et hvilerom for gravide, studenter, besøkende og ansatte som har behov 

for hvile eller skjerming i en bestemt situasjon. Rommet må kunne låses og merkes med 

«ledig/opptatt». Det bør ligge noe tilbaketrukket, men i samme etasje som øvrige 

arbeidsarealer (ikke i kjellerrom eller lignende). Her skal være: 

▪ Vask og speil. 

▪ Dør som kan låses fra innsiden og opptattskilt.  

▪ Plass til sofa, benk hvor man kan strekke seg ut. 

6.11.6 Studentrådskontor og kontor for studentforeninger 

Det skal etableres et kontor for studentrådet samt et felleskontor til studentforeninger. 

Rommene skal utfores som et standard kontor-/møterom med digital tavle på vegg og 

magnetisk skrivetavle i glass. 



30/21 Status for campusutviklingsprosjektene  - 17/00965-151 Status for campusutviklingsprosjektene  : VID Oslo 2024 Rom- og funksjonsprogram

Rom- og funksjonsprogram for VID, Diakonhjemmet 

 

66 

 

6.12 Renhold 

Renhold trenger renholdssentral, renholdsrom og lager.  

6.12.1 Renholdssentralen 

Renholdssentralen med vask for håndvask, utslagsvask (vann og avløp), sluk i gulv med 

standardmål, avløpsrist og sandfangkum, skal plasseres slik at renholdsmaskiner kan tømmes 

og rengjøres over den. Det må være tilrettelagt for lading av en rekke maskiner: 

 

▪ 2 stk. renholdsmaskiner med el-stikk for lading  

▪ Poleringsmaskin  

▪ Skuremaskin med el-stikk for lading  

▪ Våt- og tørrstøvsugere  

▪ 2 stk. rengjøringsvogner   

▪ 2 moppevaskemaskiner med lo-kasse plassert på gulv (trefaset strøm)  

▪ Plass til bøtter for bløtlegging av pads  

▪ Håndvask med svingbare blandebatterier og dusjslange for vask av vogner.  

▪ Medisinskap for førstehjelp, blant annet øyeskylling  

▪ Hyller til oppbevaring av pads og maskinelt utstyr som er i bruk  

▪ Lager/integrerte hyller med skyvedør til nærlagring av vaskemidler, kjemikalier og 

annet forbruksmateriell.  

 

Av hensyn til varme, fuktighet og avgasser ved opplading av maskiner, må renholdsentralen 

ha god ventilasjon. Renholdssentralen er ønsket plassert nær varelevering og med lett tilkomst 

til byggets eventuelle heis.  

Utformingen av renholdsrom, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik at alle 

funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vasketraller er lagret i rommet. 

6.12.2 Renholdsrom 

Innmeldt behov er to renholdsrom med slukbrønner og utslagsvask (plan 1 og 3) for tømming 

og fylling av maskiner. Øvrige renholdsrom i etasjene trenger ikke å ha sluk. Alle rom skal ha 

en liten lagerreol, støvsuger og vasketralle, samt en rekke el-punkter. 
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Utformingen av renholdsrommene, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik 

at alle funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vasketraller er lagret i rommet. 

6.12.3 Renholdslager 

Det er behov for egnet areal til lagring av blant annet papir og vaskemidler. Dette kan lagres i 

sentrallageret dersom slik lagring er hensiktsmessig (tørt rom, enkelt å komme til, kort vei fra 

varelevering).  

6.12.4 Varemottak  

Bygget skal ha en trygg tilkomst for varelevering. Vareleveringen må fungere slik at det er god 

logistikk i forhold til videre transport i bygget, og med nærhet til rom for drift renhold og 

kantinelager, samt til heis. Utformingen skal sikre at lastebil kan frakte paller med materiell fra 

lasteplan og direkte inn i bygget uten å møte terskler eller andre hindringer. 

Via varemottaket skal man motta paller med papir og kontorrekvisita, IT-utstyr mm. Varemottak 

for kantinekjøkken må spesifiseres nærmere. 
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Orientering om pensjonskostnader for VID 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret tar saken om pensjonskostnader ved VID til orientering 
 

Sammendrag 
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2020 for VID under styremøtet 10. mars 
2021, uttrykte styret et ønske om å få en orientering om pensjonsordningen ved VID, spesielt 
når det gjelder effekten av overgang fra ytelse til innskuddsbasert pensjon.   
 
Administrasjonen kommer derfor med en sak til styrets orientering om VIDs pensjonsordning 
og effekten denne har på virksomhets fremtidige økonomiske forpliktelser.  
 
VID har i dag to pensjonsordninger, en ytelsespensjon i SPK (Statens Pensjonskasse) og en 
i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Alle som var ansatt i VID i 2020 og i dag har 
pensjonsordning i SPK. Mange tidligere ansatte hadde pensjonsordning i KLP, og noen har 
skiftet pensjonsordning fra KLP til SPK på et tidligere tidspunkt. VID har fortsatt 
pensjonsforpliktelser for pensjonister, tidligere ansatte og ansatte som tidligere har hatt 
pensjonsordning i KLP, til sammen 290 personer. 
 
De samlede pensjonskostnadene fra VID til SPK har i 2020 vært 35,1 MNOK. I tillegg 
beregnes det arbeidsgiveravgift av innbetalt premie. For KLP har VID 17,4 MNOK bokført 
som pensjonsmidler pr. 31.12.20. Dette er klassifisert som et finansielt anleggsmiddel 
 
Det konkluderes med at for KLP-ordningen er arbeidsgivers risiko moderat. Det kommer ikke 
flere medlemmer inn i ordningen, men fremtidig kostnader avhenger av økonomiske 
forutsetninger VID ikke kan påvirke. For SPK-ordningen assosieres det en forholdsvis stor 
kostnad for VID med 13-15% av pensjonsgivende lønn som betales alle ansatte.  
 
 
 
 

Vedlegg:  
Pensjonskostnader VID 
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PENSJONSKOSTNADER VID vitenskapelige høgskole AS 

VID har i dag to pensjonsordninger, en ytelsespensjon i SPK (Statens Pensjonskasse) og en i KLP 

(Kommunal Landspensjonskasse). Alle som var ansatt i VID i 2020 og i dag har pensjonsordning i SPK. 

Mange tidligere ansatte hadde pensjonsordning i KLP, og noen har skiftet pensjonsordning fra KLP til 

SPK på et tidligere tidspunkt. VID har fortsatt pensjonsforpliktelser for pensjonister, tidligere ansatte 

og ansatte som tidligere har hatt pensjonsordning i KLP, til sammen 290 personer. 

 

SPK (Statens Pensjonskasse) 

Med pensjonsordningen i SPK har foretaket i utgangspunktet ingen forpliktelse knyttet til de 

pensjonsrettigheter som medlemmene til enhver tid har opptjent. Innbetaling av innskudd er med 

dette ensbetydende med innfrielse av pensjonsforpliktelse for tidligere tjenestetid med endelig 

virkning. 

VID har i dag to pensjonsavtaler i SPK. De fleste arbeidstakere hører hjemme i den ene avtalen.  I 

denne avtalen var den samlede premiesatsen 15,3 % av den pensjonsgivende lønnen i 2020. 

Medlemsinnskuddet utgjør 2,0 %, slik at VIDs andel av premien er 13,3 %. Den andre avtalen gjelder 

teologene, som tidligere hadde en svært gunstig avtale. I 2020 var den samlede premiesatsen 16,65 % 

av den pensjonsgivende lønnen. Medlemsinnskuddet utgjør 2,0 %, slik at VIDs andel av premien var 

14,65 % i 2020. De samlede pensjonskostnadene fra VID til SPK har i 2020 vært 35,1 MNOK. I tillegg 

beregnes det arbeidsgiveravgift av innbetalt premie. 

 

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 

KLP er en ytelsesbasert pensjonsordning som krever at fremtidige usikre forpliktelser periodiseres i 

regnskapet i takt med at de fremtidige ytelsene opptjenes av de ansatte. For å kunne beregne netto 

pensjonsforpliktelser bygger standarden på en aktuarmessig beregningsmetode. VID har 17,4 MNOK 

bokført som pensjonsmidler pr. 31.12.20. Dette er klassifisert som et finansielt anleggsmiddel. 

Resultatført pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift utgjør i 2020 kr. 703.557. 

 
 
NRS-BEREGNING 2020 OG BUDSJETT 2021 KLP 
Nøkkeltallene for VID vitenskapelige høgskole AS er: 

 2020 2021 
Resultatført pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 703.557 1.229.615 
Innbet. premie/tilskudd inkl. adm.  2.231.783 3.856.111 
 

31.12.2020 31.12.2021 
 BESTE ESTIMAT ESTIMAT 
Netto forpliktelse inkl. aga 7.572.621 1.812.999 
+ Ikke resultatført aktuarielt tap(gevinst) inkl. aga  -25.001.726 -22.412.312 
= Balanseført netto forpliktelse/(midler) etter aga  -17.429.105 -20.599.313 
Tallene ovenfor viser samlet sum for alle risikofellesskap 
Økonomiske forutsetninger 31.12.2019 31.12.2020 
Diskonteringsrente 1,80% 1,70% 
Forventet lønnsvekst 2,25% 2,25% 
Forventet G-regulering 2,00% 2,00% 
Forventet pensjonsregulering 1,24% 1,24% 
Forventet avkastning 4,20% 3,10% 
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Konklusjon 

KLP 

Risikoen for ytelsespensjonen i KLP er fordelt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der arbeidsgiver 

har klart størst risiko. En bedrift med ytelsespensjon «lover» nemlig arbeidstakerne en fremtidig 

pensjonsytelse. Fremtidig kostnad for VID avhenger av økonomiske forutsetninger som 

diskonteringsrente, forventet avkastning og lønnsvekst, samt demografiske forutsetninger som blant 

annet dødelighet og antatt uttak av AFP.  Endring i diskonteringsrente og forventet avkastning gjør at 

pensjonskostnaden øker med kr. 526.000 i 2021 i h.t. budsjett fra KLP. Det kommer ikke nye 

medlemmer inn i denne ordningen, slik at antall medlemmer er fallende. Det reduserer isolert sett 

pensjonsforpliktelsen. Totalt sett er risikoen moderat, men avhengig av forutsetninger VID ikke kan 

påvirke. 

 

SPK 

Pensjon i Statens Pensjonskasse er en forholdsvis kostbar pensjonsordning for arbeidsgiver. VID 

betaler 13 – 15 % (kan variere fra 10 – 20 % andre steder) av pensjonsgivende lønn for alle ansatte. 

Etter innbetalingen overtar Staten som garantist for at alle pensjonsberettigede medlemmer får 

utbetalt den pensjonen de har rett på.   



 Vedtakssaker -  Direkte ansettelse av høgskolelektor i sykepleie i 100% fast stilling ved Fakultet for helsefag Bergen :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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Kreering av Eli Lea til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret kreerer Eli Lea til philosophiae doctor. 
 

Sammendrag 
Eli Lea, Senter for diakoni og profesjonell praksis, leverte 04.11.2020 inn sin avhandling Møter med 
kunst som kulturelt medborgerskap: En kasusstudie av personer med demens sine møter med kunst 
på tilrettelagte omvisninger i kunstmuseum. 
 
Rektor oppnevnte den 27.01.2020 følgende komité for å bedømme avhandlingen, etter at 
Forskningsutvalget på et tidligere tidspunkt hadde behandlet forslag til komitémedlemmer:  

 
• Professor Wenche Torrissen, Høgskulen i Volda 
• Professor Lars Christer Hydén, Linköping Universitet 
• Professor Frode Fadnes Jacobsen, Høgskolen på Vestlandet og VID vitenskapelige 

høgskole  
 
Bedømmelseskomiteen meddelte den 18.02.2021 at den enstemmig hadde funnet avhandlingen 
verdig til å forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole. 
 
I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente prorektor for forskning på vegne 
av Forskningsutvalget den 25.02.2021 på dette grunnlaget avhandlingen verdig til å forsvares 
offentlig, og oppnevnte de samme medlemmer som prøveforelesnings- og disputaskomité. 
 
 
Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen:  
 

• Professor Wenche Torrissen, Høgskulen i Volda, som første ordinære opponent 
• Professor Lars Christer Hydén, Linköping Universitet, som andre ordinære opponent 

 
 
Doktorgradsprøvene ble avholdt digitalt den 24.03.2021. Bedømmelseskomitéen ga Lea 
følgende tema for prøveforelesningen: «Kunst og kultur i helse og omsorg: en oversikt». 
 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. 
 
Det samme har disputasleder, prorektor Gunhild Odden, gjort.  
 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent. I tråd med § 21 i ph.d.-
forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Eli Lea til philosophiae doctor (ph.d.). 
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Lea har vært veiledet av førsteamanuensis Oddgeir Synnes (VID), professor emerita Eva Gjengedal 
(UiB) og førsteamanuensis Christine Hansen (UiB).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vedlegg:  
Vedlegg til saken finnes i sak 17/00442 
 
 



34/21 Kreering av Torstein Try til philosophiae doctor - 20/02572-7 Kreering av Torstein Try til philosophiae doctor : Kreering av Torstein Try til philosophiae doctor

 

Arkivsak-dok.: 20/02572-7 Arkivkode.:    
Saksbehandler Christine Myrdal Lukash 
 
Saksgang Møtedato 
Høgskolestyret VID 04.05.2021 

 
   

 
 

Kreering av Torstein Try til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Høgskolestyret kreerer Torstein Try til philosohiae doctor. 
 

Sammendrag 
Torstein Try, Senter for misjon og globale studier, leverte 31.12.2019 inn sin avhandling, 
Transforming Friendships. Christian-Muslim Friendships and Religious Change. 
 
Rektor oppnevnte 09.01.2020. følgende komité for å bedømme avhandlingen, etter at 
Forskningsutvalget på et tidligere tidspunkt hadde behandlet forslag til komitémedlemmer:  
 

 
• Førsteamanuensis Anne Hege Grung, Universitetet i Oslo 
• Professor Mika Vähäkangas, Lunds Universitet  
• Førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, VID vitenskapelige høgskole  

 
Bedømmelseskomiteen meddelte 18.12.2020 at den enstemmig hadde funnet avhandlingen verdig til 
å forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole. 
 
I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente prorektor for forskning på vegne 
av Forskningsutvalget 14.01.2021 på dette grunnlaget avhandlingen verdig til å forsvares offentlig, og 
oppnevnte de samme medlemmer som prøveforelesnings- og disputaskomité. 
 
 
Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen:  
 

• Professor Mika Vähäkangas, Lunds Universitet, som første ordinære opponent 
• Professor Anne Hege Grung, Universitetet i Oslo, som andre ordinære opponent 

 
 
Doktorgradsprøvene ble avholdt digitalt 12.03.2021. Bedømmelseskomiteen ga Try 
følgende tema for prøveforelesningen: «The power relations between Muslims and Christians in 
Scandinavia and their impact on practice and ethic of research on interreligious relations». 
 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. 
 
Det samme har disputasleder, professor Anna Rebecca Solevåg, gjort.  
 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent. I tråd med § 21 i ph.d.-
forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Torstein Try til philosophiae doctor 
(ph.d.). 
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Try har vært veiledet av professor Kari Storstein Haug (VID).  
 
 
 
 
 

 

Vedlegg:  
Vedlegg ligger i sak 16/00925 
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Kreering av Zubia Willmann Robleda til philosophiae doctor 

 
Forslag til vedtak: 
Høgskolestyret kreerer Zubia Willmann Robleda til philosophiae doctor 
 

Sammendrag 
Zubia Willmann Robleda, Senter for misjon og globale studier, leverte 28.08.20 inn sin 
avhandling «Everyday negotiations. Agency and structure in the everyday-life of women seeking 
asylum in Norway.». 
 
Rektor for VID vitenskapelige høgskole oppnevnte 10.09.2020 følgende komité for å bedømme 
avhandlingen, etter at Forskningsutvalget på et tidligere tidspunkt hadde behandlet forslag til 
komitémedlemmer: 
 

• Professor Marko Valenta, NTNU 

• Professor Anne Sigfrid Grønseth, Høgskolen i Innlandet 

• Førsteamanuensis Stian Sørlie Eriksen, VID vitenskapelige høgskole 
 

Bedømmelseskomiteen meddelte 09.12.2020 at den enstemmig hadde funnet avhandlingen verdig til 
å forsvares for ph.d.-graden ved VID vitenskapelige høgskole. 
 
I tråd med § 16 i Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved VID vitenskapelige høgskole 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1666) godkjente rektor ved VID 
vitenskapelige høgskole på vegne av Forskningsutvalget 14.12.2020 på dette grunnlaget 
avhandlingen verdig til å forsvares offentlig, og oppnevnte de samme medlemmer som 
prøveforelesnings- og disputaskomité. 
 
Følgende ordinære opponenter ble oppnevnt for den offentlige disputasen: 
 

• Professor Marko Valenta, NTNU, som første ordinære opponent 
• Professor Anne Sigfrid Grønseth, Høgskolen i Innlandet, som andre ordinære opponent 

 
Doktorgradsprøvene ble avholdt digitalt 11.03.2021. Bedømmelseskomiteen ga Robleda 
følgende tema for prøveforelesningen: «What is it about 'everyday life' that allows us to capture 
refugees' resilience, aspirations and religious beliefs?». 
 
Bedømmelseskomiteen har godkjent både prøveforelesningen og den offentlige disputasen. 
Det samme har disputasleder, Anna Rebecca Solevåg. 
 
Opplæringsdelen av ph.d.-programmet er tidligere fullført og godkjent. I tråd med § 21 i ph.d.-
forskriften er det dermed grunnlag for at høgskolestyret kreerer Zubia Willmann Robleda til 
philosophiae doctor (ph.d.). 
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Robleda har vært veiledet av prorektor for forskning og forsker I Gunhild Odden og professor Kari 
Storstein Haug. 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
Protokoller legges i sak 17/01670 i phd-mappen til Zubia Willmann Robleda 
 
 
 



36/21 Eventuelt  -   :

Denne behandlingen '36/21 Eventuelt ' har ingen saksframlegg.
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Styreleder pekte på at sakslisten må justeres med en sak om konstituering av nytt 
styre, og valg av styrets nestleder som kommer før rektors orientering (sak 2/21). 
Styreleder fremsatte forslag om at Anne Sissel Faugstad forsetter som nestleder de 
neste to årene.    
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar at sakslisten justeres med sak om konstituering av nytt 
styre, og at innkallingen og sakslisten til høgskolestyrets møte 10. mars 2021 
godkjennes med denne justeringen.  

2. Høgskolestyret vedtar at Anne Sissel Faugstad fortsetter som nestleder de 
neste to årene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
2/21 Rektors orienteringer 10. mars 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Møtebehandling 
I sin muntlige orientering om status og pågående arbeid knyttet til sentrale områder i 
VIDs strategiplan, meddelte rektor at resultatet av studiepoengproduksjon har vært 
på rundt 75% av økningen vi skulle ha i 2020, som har gitt 144 helårsekvivalenter. 
Dette er litt under de 200 helårsekvivalentene vi skulle hatt, og som ligger til grunn for 
langtidsbudsjettet. Dette kan dermed resultere i en negativ konsekvens på 3 millioner 
kroner i 2022. Det er ikke bekymring knyttet til dette, men viktig å presisere ovenfor 
styret. Årsresultatene for 2020 ble ellers presentert i mer detalj i sak 7/21 Årsrapport 
2020 VID vitenskapelige høgskole. 
 
Rektor orienterte også om status for 3IN-alliansen, og vil komme tilbake til denne 
saken senere i år, gjerne i rammen av en mer generell sak om internasjonalisering.  
Videre om gjennomføringen av råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 24. februar, 
og at den digitale løsningen gjorde at man kunne invitere flere enn kun de faste 
medlemmene. Tematisk vinkling betydde at diskusjonen ble spisset og gå konkrete 
forslag til oppfølging som det nå jobbes videre med. Rektor informerte også om at 
saken om verdigrunnlag i lederrekruttering har vært i VID Holding til diskusjon, og at 
den skal tilbake til høgskolestyret til behandling i mai. Videre ble det orientert om et 
forskningsprosjekt som nå organiseres i samråd med eierne om egenart, merverdi og 
samfunnsbetydningen av ideelle aktører. Videre om gjennomgangen ved Fakultet for 
helsefag som skal gi bedre samhandling på tvers av studiesteder. Forståelsen av 
stedlig ledelse skaper engasjement. Fristen for høringssvar går ut 10. mars. Saken 
skal få god oppfølging internt.  
 
Styret diskuterte enkelte av temaene etter rektors orientering. 
 
Styret var positive til oppnådde resultat for 2020.  
 
Når det gjelder saken om 3IN-alliansen ble det uttrykt ønske om at 
internasjonaliseringsarbeidet bør følge flere spor. Styret ser frem til en sak der dette 
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blir utdypet. Styret var interessert i organiseringen av RSA både nasjonalt og 
regionalt og effekten av slike møter for arbeidet med ekstern samhandling og 
utviklingen av nye utdanningstilbud, inkludert de innenfor teologi og diakoni. Når det 
gjaldt forskningsprosjektet om ideell sektor ble det nevnt at NHO og Virke 
samarbeider om en bransjestandard som kan være relevant inn i dette arbeidet. 
Styret noterer seg at det pågående arbeidet med gjennomgang av Fakultet for 
helsefag, som omhandler stedlig ledelse og campusledelse, oppleves særlig 
utfordrende i Bergen. Innenfor helseforetakene er stedlig ledelse prioritert, og det kan 
være nyttig å se til dem i forbindelse med prosessen internt. Styret kommenterte 
ellers viktigheten av rapportering på impact og samfunnsrelevans av 
forskningsresultater. Dette vil være en viktig del av universitetssatsningen.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
3/21 Styrets beretning 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 3/21 

 
 
Møtebehandling  
Styret kommenterte at beretningen gir en riktig framstilling av resultatene oppnådd i 
2020, og det arbeidet som er gjort i løpet av fjoråret. På tross av pandemien har VID 
fått til gode resultater. Styret kommenterte at de ønsket mer om mangfold under 
punkt 1.5 om likestilling, og mer om sertifisering som BREEAM under punkt 1.7 om 
ytre miljø. Styret ønsker mer om bærekraft på dette punktet i fremtiden.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar styrets beretning 2020 med de merknader som 
framkom i møtet.   

2. Styrets beretning 2020 oversendes selskapets generalforsamling til 
godkjenning 

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
4/21 Årsregnskap 2020 VID vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 4/21 

 
 
Møtebehandling 
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Direktør administrasjon gjennomgikk årsregnskapet for 2020. Resultatregnskapet 
2020 for høgskolen viser et overskudd på kr 28 431 886 som foreslås overført til 
egenkapitalen. Det var budsjettert med et overskudd på kr 1 517 814.  
 
Styret uttrykte stor tilfredshet med det økonomiske resultatet for 2020. Gitt at 
overskuddet er betydelig, ble stilt spørsmål vedrørende akkumulering av egenkapital. 
For private institusjoner i sektoren er det ikke samme krav som til offentlige når det 
gjelder erverv, investering eller tilbakebetaling. Det tas ikke utbytte til VIDs eiere, og 
overskuddet går til å styrke egenkapitalen som trengs til videre utvikling. Styret var 
også interessert i å få en orientering om pensjonsordningen ved VID, spesielt når det 
gjelder effekten av overgang fra ytelse til innskuddsbasert pensjon.  
 
Vedtak 
1. Høgskolestyret vedtar årsregnskap 2020 for VID vitenskapelige høgskole, 

inkludert   
a. resultatregnskap  
b. balanse  
c. noter   

2. Høgskolestyret oversender årsregnskap 2020 for VID vitenskapelige høgskole til 
selskapets generalforsamling og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne 
regnskapet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
5/21 Revisors beretning 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 5/21 

 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisors rapport. Revisjonsberetningen er 
uten anmerkninger. Overordnet anbefaler revisor at det ses på rutiner for 
økonomistyring av prosjekter etter at ordning ble oppdatert i 2020, for å unngå 
manuell- og adhoc-oppfølging.  
 
Revisor bekreftet at det ikke er noen problemstillinger knyttet til akkumulering av 
overskudd ved VID.  
 
Styret uttrykte tilfredshet med gjennomføring og resultatet av revisjonsarbeidet. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar revisors beretning til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/21 Møte med revisor (uten administrasjonen) 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Møtebehandling 
Revisor møtte styret uten at administrasjonen var til stede. Ingen kritikkverdige 
forhold framkom. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar samtalen med revisor til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
7/21 Årsrapport 2020 VID vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 7/21 

 
 
Møtebehandling 
Rektor presenterte deler av årsrapporten 2020, som viser gode resultat jevnt over. 
Der hvor resultatene har vært dårligere enn antatt jobbes det med tiltak (f.eks. med 
en egen mediekampanje for å styrke antall studenter på bachelor i sykepleie). 
Overordnede resultat fra Studiebarometeret 2020 viser at mye går bra, samtidig er 
det verdt å merke at i store utdanningsprogram innenfor helse med kombinasjon av 
praksis og teoriundervisning er det litt tyngre å få til resultater. Når det gjelder 
forskning rapporters publiseringspoeng først i april, men resultatene så langt er 
positive, og vitner om at VID har blitt en kraftigere forskningsorganisasjon selv om 
nivå 2-publiseringer ikke nådde det nasjonale måltallet om 20%.   
 
Styret uttrykte at de var godt fornøyde med resultatene i et pandemiår, og var tilfreds 
med årsrapporten som fremstår som åpen og ærlig. Søkertall viser om vi lykkes, og 
dette henger sammen med blant annet prosessen rundt campusutviklingsprosjektene 
og synlighet. Det er mer å hente internasjonalt både på utdannings- og 
forskningssiden. Når det gjelder rapportering av forskningsresultat ble viktigheten 
med samfunnsrelevante resultat fremhevet. Det ble også gitt utrykk for at livslang 
læring og fleksible utdanningstilbud er en styrke for VID og som kan utvikles videre 
med tanke på arbeidslivets fremtidige behov.  
 
Det ble kommentert at begrunnelsen for nedgang i gjennomføring av 
masterutdanning på normert tid kan omformuleres (3.1.1 Gjennomføring på normert 
tid).    
 
Vedtak  
1. Høgskolestyret har drøftet forslag til årsrapport 2020 for VID vitenskapelige 

høgskole. 
2. Merknader som framkom i møtet innarbeides før dokumentet ferdigstilles og 

oversendes Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2021. 
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Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
8/21 Ledelsesrapportering 3. tertial 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 8/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør for administrasjon redegjorde for resultatene knyttet til de aktuelle 
indikatorene for 3. tertial 2020, som var begrenset til økonomikommentarer. 
 
Som årsregnskapet for 2020 viste (sak 4/21) var resultat etter finansposter for 2020 
på 28,4 MNOK i overskudd, mot ca. 1,5 MNOK i budsjett, dvs. et positivt avvik på 
26,9 MNOK.  
 
Inntektene er 12,1 MNOK høyere enn budsjett, personalkostnadene er 14,4 MNOK 
lavere enn budsjettert, øvrige driftskostnader er 0,7 MNOK lavere enn budsjettert og 
finansinntektene er ca. 0,3 MNOK lavere enn budsjett.  
 
Styret uttrykte tilfredshet med resultatene selv om det er ønskelig med høyere 
prosjekt- og gaveinntekter. Spesielt gir styrkingen av egenkapitalen til rett under 74 
MNOK en forbedret økonomisk situasjon.   
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar ledelsesrapport 3. tertial 2020 til informasjon. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
9/21 VID som bærekraftpådriver 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 9/21 

 
 
Møtebehandling 
Dekan for Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, Tomas Sundnes Drønen, 
presenterte rapporten «Vår tid er nå: Sosial bærekraft og VID». Det ble lagt vekt på 
hovedanbefalingene, nemlig å integrere sosial bærekraft inn i nytt strategiarbeid for 
VID; bygge en sterk pådriverrolle for VID gjennom engasjement og eierskap blant 
studenter og ansatte; styrke forsknings- og utdanningsaktiviteten på sosial bærekraft, 
og drifte organisasjonen sosialt bærekraftig.  
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Styret var meget godt fornøyd med rapporten om bærekraft. Styret støttet at 
bærekraftstematikken innlemmes i VIDs helhetlige strategi, og at bærekraft skrives 
tydelig inn i den fremtidige strategien. Det legges for øvrig opp til en strategiprosess 
senere i år som skal munne ut i en treårig strategi for VID fra og med 2022. Det 
anses som et godt tidspunkt å ta inn bærekraftstematikken i strategiprosessen.  
 
Videre ble sett på som positivt å knytte VIDs identitet inn i bærekraftsarbeidet slik at 
dette fremstår som ekte og en integrert del av VID. Det bør vurderes å arbeide med 
en mediestrategi og en samlet fortelling som tar budskapet ut til et eksternt publikum 
når strategiprosessen rulles ut. Rapporten fremstår som realistisk og ærlig på 
utfordringer, og fremhever at det trengs god forankring og planlegging for å lykkes 
med arbeidet. 
 
Det ble også uttalt at tilnærmingen mot sosial bærekraft er viktig i et europeisk 
perspektiv der mye av utdannings- og forskningsstøtten gjennom EUs programmer vil 
fordre en slik tematikk fremover. Vinklingen mot sosial bærekraft kan også brukes 
aktivt inn i arbeidet med å forsterke VIDs fokus på livslang læring og tilknytning til 
arbeidslivet. Fremtidens arbeidsliv vil være mer tverrsektorialt, og det kan VID 
imøtekomme med å ruste studentene med en bred kompetanse som inkluderer den 
sosiale bærekraftstematikken. I den sammenheng ble det anbefalt å skrive inn en 
forretningsmodell som tar høyde for dette. På et overordnet nivå vil det kunne styrke 
VID-studentenes tilgang til relevante arbeid etter endte studier.  
 
Det ble også uttrykt en varsomhet med å bygge ut et stort byråkrati rundt 
rapportering på måltall og indikatorer knyttet til bærekraft, men at dette tilpasses de 
rapporteringskravene de nå jobbes med å forenkle etter endt virksomhetsperiode 
(slutten på 2021).  
 
Vedtak  
1. Høgskolestyret har drøftet rapporten «Vår tid er nå: Sosial bærekraft og VID».  
2. Høgskolestyret støtter i hovedsak forståelsen av hvordan VID kan ta en posisjon 

som bærekraftpådriver, og de anbefalinger som gis om hvordan dette kan skje 
innenfor forskning, utdanning og drift. 

3. Høgskolestyret ber om at rapportens innretning og anbefalinger knyttes til ny 
strategi for VID. 
 

Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
10/21 VID som verdibasert universitet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 10/21 

 
 
Møtebehandling 
Styret behandlet saken i etterkant av diskusjonen under styreseminaret tirsdag 9. 
mars.  
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Styret ga støtte til VIDs ambisjoner om å bli et verdibasert universitet, og ber 
administrasjonen arbeide videre med å konkretisere planene for dette.  
 
Styret fremhevet at de ønsker konkrete forslag til en utviklingsplan med tydelige 
områder det skal jobbes ut ifra, inkludert en tidshorisont for arbeidet. Styret uttrykte at 
planen kan inneholde en risikovurdering av konfliktuerende elementer som redegjør 
for argumenter for og imot sporene som kan lede frem mot en universitetssøknad. En 
redegjørelse for profil på det fremtidige VID-universitetet, og hvilken rolle det skal 
spille samfunnsmessig skal også inkluderes.  
 
Styret ønsket også å bli orientert om forankringen av prosessen blant de ansatte for 
å sikre at budskapet om at universitetsarbeidet ikke går på bekostning av 
utdanningskvalitet og ressurser til grunnutdanningene når ut. Derimot er 
konsekvensene med en universitetsprosess at det skal føre til bedre 
utdanningskvalitet og at grunnutdanningene styrkes.  
 
Det å utvikle en god profil på et tredje ph.d.-program innenfor helsevitenskap i 
samråd med fremtidige aktører innenfor kommunehelsetjenesten og spesialtjenesten 
blir også viktig, og styret vil får en egen sak på dette etter mulighetsstudien for ph.d.-
programmet er avsluttet høsten 2021.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret støtter VIDs ambisjoner om å bli et verdibasert universitet, og 
ber administrasjonen arbeide videre med å konkretisere planene for dette. 

2. Høgskolestyret ber om å få til behandling i løpet av høsten 2021 sak om 
konkrete forslag til oppfølging av arbeidet frem mot universitetssøknad.  

3. Høgskolestyret ber også om at saken forelegges VIDs eiere for innspill.  
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
11/21 Styringsprosesser VID vitenskapelige høyskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 11/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør for administrasjon orienterte om internrevisors pågående arbeid relatert til 
forbedringer knyttet til strategi, plan- og budsjettprosessene ved VID. Det er tatt 
utgangspunkt i følgende punkter: (1) bedre strategisk styring gjennom bedre 
samkjøring av prosesser knyttet til strategi, planer og budsjetter, (2) kortere 
tidshorisont på tre år for utarbeidelsen av langtidsbudsjettet slik at dette kan 
inkorporeres bedre i den årlige budsjetteringen, (3) etablering av helhetlig prosess 
eller rammeverk for risikostyring, og (4) utvikling av strategiske tiltak og 
porteføljestyring. Endelig internrevisjonsrapport og forslag til revidert styringsmodell 
kommer til behandling i styret i løpet av våren 2021. 
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Styret var enig i behovet for bedre samkjøring av prosesser og kortere tidshorisont 
på utarbeidelsen av langtidsbudsjettet. Styret ser frem til å behandle sak om 
styringsmodell og sak om strategiprosess for VID med forslag til konkret oppfølging til 
styremøte i mai.  
 
Hvis smittesituasjonen tilsier det hadde det vær hensiktsmessig med et styreseminar 
i Bergen til høsten som ramme for behandling av ny strategi for VID for 2022.   
 
Vedtak  
Høgskolestyret ber om å få til behandling sak om styringsmodell, og sak om 
strategiprosess for VID etter 2021 med forslag til konkret oppfølging til styremøte i 
mai.  
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
12/21 Status for campusutviklingsprosjektene 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 12/21 

 
 
Møtebehandling 
Direktør for administrasjon orienterte om status for campusutviklingsprosjektene. Det 
ble lagt vekt på å ta med læring knyttet til pandemien (som hjemmekontor og digital 
kompetanse) inn i campusutviklingsprosjektene, og legge til rette for bred 
ansattmedvirkning. Selv om det er noe usikkerhet knyttet til enighet om utbygging av 
den gamle delen av høgskolen på Haraldsplass, er alle prosjektene godt i rute selv i 
en tid med stor usikkerhet knyttet til vedvarende smittesituasjon.  
 
Styret var fornøyd med fremdriften, og ser frem til å følge arbeidet videre.   
 
Vedtak  
Styret tar sak om campusutviklingsprosjektene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
13/21 Høring - Retningslinjer om fullmakter fra styret i VID Holding 
til styret for VID vitenskapelige høgskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 13/21 

 
 
Møtebehandling 
Styret diskuterte saken, og forholdet mellom høgskolestyret for VID og eiernes styre. 
Det ble trukket frem at forholdet har vært preget av god praksis, åpenhet og positiv 
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interesse. Det er ikke uklarheter knyttet til ansvarsområdene mellom styrene. Gitt 
eierstrukturen er ikke VID et vanlig datterselskap, og høgskolestyret avgjør faglige 
beslutninger mens eiermessige saker tas med eierne. Det samme gjelder forhold 
hvor VID påvirker økonomisk risiko og omdømme. Det oppleves at eierne er 
interessert i den videre utviklingen av VID og at det er godt forum for felles læring og 
synergier. Når det gjelder tettere samarbeid med eiernes sykehus er aktiviteter som 
kombinerte stillinger, samarbeidsavtaler om praksisplasser og forskning viktig.   
 
Vedtak  
1. Høgskolestyret har drøftet retningslinjer om fullmakter fra styret i VID Holding til 

styret for VID vitenskapelige høgskole og støtter disse med de kommentarer som 
fremkom under møtebehandlingen.  

2. Høgskolestyret ber om at det formuleres og oversendes et høringssvar til VID 
Holding innen fristen.  

 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
14/21 Innkalling til generalforsamling i VID vitenskapelige høgskole 
AS 2021 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 14/21 

 
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret innkaller til ordinær generalforsamling for 2021 for VID 
vitenskapelige høgskole AS 26. mai 2021.  

2. Høgskolestyret godkjenner forslag til innkalling, agenda og protokoll for 
generalforsamlingen. 

 
Enstemmig vedtak. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
15/21 Kreering av Geir Johannes Barlaup til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 15/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Geir Johannes Barlaup til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/21 Kreering av Gyrid Gunnes til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 16/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Gyrid Gunnes til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
17/21 Kreering av Dmitry Lukash til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 17/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Dmitry Lukash til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
18/21 Kreering av Aaron Prelock til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 18/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Aaron Prelock til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
19/21 Kreering av Ellen Syrstad til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 19/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Ellen Syrstad til philosophiae doctor. 
 
Enstemmig vedtatt.  
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
20/21 Kreering av Ingrid Løland til philosophiae doctor 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 09.03.2021 20/21 

 
 
Vedtak  
Høgskolestyret kreerer Ingrid Løland til philosophiae doctor 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
21/21 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
 
Det ble kommentert på slutten av møtet at neste styremøte blir organisert digitalt, og 
at man legger opp til et møte i Oslo til våren og et i Bergen til høsten, hvis 
smittesituasjonen tillater det.  
 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/21  Protokoll Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
2/21  B-Protokoll Høgskolestyret VID 08.12.2020 

 
 
Høgskolestyret tar orienteringssaker 1/21 og 2/21 til orientering.  
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