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Prosjektbeskrivelse - Rom- og funksjonsprogrammering i forbindelse 

med campusutvikling på Haraldsplass i Bergen  
 

1. BAKGRUNN 

Det skal utarbeides et rom- og funksjonsprogram for samlokalisering av VID på 
Haraldsplass i Bergen. Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram innebærer en 
konkretisering av hvordan campus på Haraldsplass kan være et virkemiddel for å 
realisere VIDs mål og oppdrag. Det vil gi et bedre investeringsgrunnlag og konkretisere 
hvordan samarbeidet med stiftelsen og sykehuset skal være.   

 
Rom- og funksjonsprogrammet er basert på campusstrategi og overordnede føringer for 
campusutvikling i VID.  

 
2. PROSJEKTETES FORMÅL 

Utarbeide et rom- og funksjonsprogram på Haraldsplass for VID 

 

3. OPPGAVER KNYTTET TIL PROSJEKTET 

Romprogrammet skal, foruten en tabell over antall ulike rom med størrelser og 
kapasitet, også beskrive bruk av rommene og begrunnelser forankret i den overordnede 
programdelen. I tillegg legges det inn føringer for nærhetsbehov for de ulike rom og 
romtyper. Et rom- og funksjonsprogram kan bli delt i følgende 
funksjonsområder/romgrupper: 

 Fellesarealer med myldreareal/uformelle møte- og studieplasser, kantine med 

kjøkken, bibliotek, garderober, toiletter etc.  

 Kontorer for studentdemokrati og rom for studiesosiale aktiviteter (for det 

psykososiale miljø, som kafe sosialen i Oslo og tilsvarende i Stavanger)   

 Undervisningsarealer med auditorier, klasserom, grupperom etc. samt særskilte 

rom og arealer knyttet til ferdighetstrening, øving, simulering. 

 Administrasjons- og driftsarealer med kontorarbeidsplasser, møterom, 

lager/printerrom, kaffemaskin/benk, kopi/server/rekvisita osv. samt lager, 

forsyning, avfallshåndtering etc. 

 Utearealer med krav til adkomst og tilgjengelighet, sykkelparkering, samling, 

kontemplasjon osv. 

 

Prosessen vil være oppdelt i 4 faser: 

1. Oppstartsfase hvor en går gjennom de overordnede føringene gitt fra overordnet 

program og sammenfatning og tydeliggjøring av relevante og allerede 

gjennomførte studier. 



2 
 

2. Registreringsfase for systematisk gjennomgang av alle behov knyttet til det 

enkelte rom for å ivareta forslag til et samlet rom og funksjonsprogram. 

3. Evalueringsfase for kritisk gjennomgang av alle registrerte behov. 

4. Konklusjon for presentasjon av forslag til et rom- og funksjonsprogram som 

grunnlag for endelig beslutning. 

 

4. ORGANISERING 

Deltagere 

For den konkrete utviklingen av rom- og funksjonsprogrammet ser vi for oss en 

brukergruppe som kan bestå av følgende deltagere:  

 Astrid Forstrønen (bachelor sykepleie) 

 Ingrid Torsteinson (videreutdanninger) 

 Oddgeir Synnes (ph.d./forskningssenter) 

 Merete Gloppen (studieseksjonen) 

 Tom Rene Gulli (IT) 

 Kjetil Monsen (bibliotek/e-læring)  

 Hilde Trygstad (bibliotek) 

 Representant fra sykehuset (forskningsleder?)  

 Pål Henry Eng (ekstern konsulent LPO/VIDs prosjektledelse campusstrategi) 

 Kjartan Åsmul (ekstern prosjektleder, ansvarlig for omprogrammering)  

Programstyre: representanter for sykehus, stiftelse og VID  

Prosjekteier: Haraldsplass diakonale stiftelse  

Prosjektleder: Kjartan Åsmul 
  

For en ryddig og entydig prosess underlagt krav til framdrift, er det viktig å tilstrebe 

kontinuitet blant alle deltagere. 

 

5. ØKONOMI 

Det vil bli brukt ressurser på eksterne konsulenter for å gjennomføre prosjektet. 

(Estimert til ca ? timer).  

 

6. SUKSESSKRITERIER  

 At prosjektet er godt forankret i høgskolenes ledelse, blant de tillitsvalgte, i LMU 

og i AMU 

 At ledergruppen kjenner eierskap til mandatet, overordnede mål med prosjektet 

og opplever felles avhengighet for å nå prosjektets mål 

 At en får til et godt samspill mellom ansatte som får en rolle i prosjektet og med 

ansatte i andre deler av høgskolen som skal komme med innspill til forventninger, 

krav etc.    

 At en får til et godt samspill mellom ansatte som får en rolle i prosjektgruppa – og 

med ansatte og brukere/representanter fra sykehuset og stiftelsen  

 At deltagerne kjenner eierskap og forpliktelse på overordnede føringer og 

strategi, og på rammer og premisser, og tenker helhetlig og framtidsrettet  
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 At prosjektdeltagerne setter av nok tid til å delta i prosjektet 

 

Her trengs bidrag fra VID fra ressurspersoner som har praktisk erfaring og som er innstilt på 

å anvende sin praktiske erfaring rettet mot det som det overordnede program er kommet 

frem til. 
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