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Arkivsak-dok.: 19/00204-15 Arkivkode.:
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 18.06.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste 18.06.2019

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 18. juni 2019 godkjennes



23/19 Rektors orientering -   :

Denne behandlingen '23/19 Rektors orientering' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok.: 19/00936-5 Arkivkode.:
SaksbehandlerStåle Søbye

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 18.06.2019

Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret vedtar ledelsesrapport 1. tertial 2019.

Sammendrag
Ledelsesrapporteringen baseres på et digitalt verktøy som genererer, samler og tilgjengeliggjør data fra ulike
kilder automatisk og dekker sentrale områder som inngår i VIDs virksomhetsstyring. Det varierer hvilke
indikatorer det rapporteres på gjennom året. Årshjulet for høgskolens virksomhet legger premisser for hva det til
enhver tid finnes oppdaterte data om. Ledelsesrapporteringen vier oppmerksomhet til de områder som det
foreligger oppdatert informasjon for og hardermed noe ulikt innhold i henholdsvis 1., 2. og 3. tertial.

I ledelsesapporten for 1. tertial 2019 rapporteres det på følgende områder:
• Resultatregnskap per 1. tertial
• Kompetanse per 1. tertial
• Sykefravær per 1. tertial
• Antall søkere per 1. tertial
• Publisering per 1. tertial.

Resultatregnskap. Regnskapet per 1. tertial er ca. 2,4 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at høgskolen
har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer økonomigjennomgangen per 1. tertial at
høgskolen styrer mot et resultat i henhold til budsjett.

Sykefravær. Sykefraværet for første tertial 2019 liggerpå 5,9 prosent og er således høyere enn måltallet på 5
prosent, men samsvarer med nivået på tilsvarende tidspunkt i 2018 hvor sykefraværet også lå på 5,9 prosent.

Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 57,4 prosent (måltall 60
prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og dosentkompetanse er 14 prosent (måltall 18 prosent).

Søkere. I det nasjonale samordnede opptaket er det 2492 søkere som har valgt VID som sin førsteprioritet.
Søkertallene er generelt høye, men viser en svak nedgang fra 2018. Det er store variasjoner mellom
studieprogrammene. Det samlede søkertallet på landsbasis viser en nedgang på 2,3 prosent sammenliknet
med 2018 for de som har søkt gjennom Samordna opptak. Søkertallene i høgskolens lokale opptak er som
tidligere år stabile, og en del studier er svært etterspurte.

Publisering. Det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene, men VID har pr 13.mai registrert 85
publikasjoner, mot 88 i august 2018. Antall nivå-2 publikasjoner er pr 13. mai 7, mot 14 i august 2018. Det er
utfordrende å gi en prognose, men tallene kan indikere en økning i antall publikasjoner i 2019 sammenlignet
med 2018, men samtidig en reduksjon i andelen og muligens også antall nivå 2-publikasjoner.

Vedlegg:
1. Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 1. tertial 2019



24/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 - 19/00936-5 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 : Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 1. tertial 2019

1

LEDELSESRAPPORT 1 . tertial 201 9
VID vitenskapelige høgskole

21. mai 2019



24/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 - 19/00936-5 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 : Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 1. tertial 2019

2 
 

Innhold 
Oppsummering ................................................................................................................................................ 3 

Ledelsesrapportering VID ................................................................................................................................. 3 

1. Resultatregnskap per 1. tertial 2019 ......................................................................................................... 4 

Prognose for året .......................................................................................................................................... 4 

Inntekter ...................................................................................................................................................... 4 

Prosjektinntekter ....................................................................................................................................... 5 

Studieinntekter ......................................................................................................................................... 5 

Gaveinntekter ........................................................................................................................................... 5 

Statstilskudd .............................................................................................................................................. 5 

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter ............................................................................................... 5 

Kostnader ..................................................................................................................................................... 6 

Personalkostnader ..................................................................................................................................... 6 

Fast lønn ................................................................................................................................................... 6 

Variabel lønn ............................................................................................................................................. 6 

Sosiale kostnader ...................................................................................................................................... 7 

Refusjoner ................................................................................................................................................. 7 

Øvrige driftskostnader ............................................................................................................................... 7 

Balanse per 31.03.2019 ................................................................................................................................ 7 

2. Kompetanse.............................................................................................................................................. 9 

Andel og utvikling av vitenskapelige ansatte med førstekompetanse sammenlignet med måltall ................ 9 

Andel og utvikling av vitenskapelige ansatte med professor- og dosentkompetanse .................................. 10 

Langtidssykefravær og korttids- og middelssykefravær ............................................................................... 11 

3. Antall søkere til høgskolens utdanninger, rapport 1. tertial 2019 ............................................................ 12 

Det nasjonale opptaket (NOM) – Samordna opptak ................................................................................... 12 

Lokalt opptak ............................................................................................................................................. 13 

4. Publikasjoner .......................................................................................................................................... 15 

 

  



24/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 - 19/00936-5 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 : Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 1. tertial 2019

3 
 

Oppsummering  

• Økonomi. Regnskapet per 1. tertial er ca 2,4 MNOK bedre enn budsjett. Balansen viser at 
høgskolen har god likviditet. Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer 
økonomigjennomgangen per 1. tertial at høgskolen styrer mot et resultat i henhold til 
budsjett.   

• Sykefravær. Sykefraværet for første tertial 2019 ligger på 5,9 prosent og er således høyere 
enn måltallet på 5 prosent, men samsvarer med nivået på tilsvarende tidspunkt i 2018 hvor 
sykefraværet også lå på 5,9 prosent. 

• Kompetanse. Andel vitenskapelig ansatte med førstekompetanse er per 1. tertial på 57,4 
prosent (måltall 60 prosent) og andel vitenskapelig ansatte med professor og 
dosentkompetanse er 14 prosent (måltall 18 prosent).  

• Søkere. I det nasjonale samordnede opptaket er det 2492 søkere som har valgt VID som sin 
førsteprioritet. Søkertallene er generelt høye, men viser en svak nedgang fra 2018. Det er 
store variasjoner mellom studieprogrammene. Det samlede søkertallet på landsbasis viser en 
nedgang på 2,3 prosent sammenliknet med 2018 for de som har søkt gjennom Samordna 
opptak. Søkertallene i høgskolens lokale opptak er som tidligere år stabile, og en del studier 
er svært etterspurte. 

• Publisering. Det er stor usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene, men VID har pr 13.mai 
registrert 85 publikasjoner, mot 88 i august 2018. Antall nivå-2 publikasjoner er pr 13. mai 7, 
mot 14 i august 2018. Det er utfordrende å gi en prognose, men tallene kan indikere en 
økning i antall publikasjoner i 2019 sammenlignet med 2018, men samtidig en reduksjon i 
andelen og muligens også antall nivå 2-publikasjoner.  

 

Ledelsesrapportering VID 

• Ledelsesrapporten består av følgende hovedkapitler:  

• Resultatregnskap per 1. tertial 

• Sykefravær per 1. tertial 

• Kompetanse per 1. tertial 

• Antall søkere per 1. tertial 

• Publisering per 1. tertial.  
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1. Resultatregnskap per 1. tertial 2019
Resultatet per 1. tertial 2019 viser ca. 7,4MNOK i underskudd mot ca. 9,8 MNOK i underskudd i
budsjett, dvs. et positivt avvik på 2,4 MNOK. Da det ikke er kostnader til fastlønn i juni pga.
feriepenger, men inntekter i samtlige måneder inkludert juni, vil kostnadene og inntektene ikke kunne
direkte sammenlignes før ved årsslutt. Av den grunn er det avvik mot budsjett som det måles mot i
løpet av året. Det er budsjettert med et overskudd på 0,5 MNOK i 2019.

Resultat er ca. 2,4
MNOK bedre enn
budsjett. Inntektene
er ca. 3,2 MNOK
lavere,
personalkostnadene
er ca. 3,9 MNOK
lavere, øvrige
kostnader er ca. 1,6 MNOK lavere og finansinntekter ca. 0,2 MNOK høyere enn budsjett.

PROGNOSE FOR ÅRET

Det er tidlig å gi en presis prognose for året. Det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen både
på inntekts-og kostnadssiden, med størst usikkerhet knyttet til utviklingen i prosjektinntektene,
lønnsoppgjøret og kostnader knyttet til campusutvikling. Til tross for usikkerhet i enkeltposter
indikerer økonomigjennomgangen per april at høgskolen styrer mot et resultat i henhold til budsjett.

INNTEKTER

Inntektene per 1. tertial er på ca. 152,5 MNOK, som er ca. 3,3 MNOK
lavere enn budsjett.

Inntektene til VID består av prosjektinntekter, studieinntekter,
gaveinntekter, statstilskudd og øvrige inntekter. De enkelte postene er
redegjort for nedenfor.

Tabell 1 inntekter per 30. april

Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
% av
Årsbudsjett

1 INNTEKTER 152 517 155 803 -3 286 474 210 32 %
Oppdrag/Prosjektinntekter 10 936 13 067 -2 130 38 294 29 %
Varer-og tjenesteinntekter 1 993 1 987 5 5 962 33 %
Studieinntekter 19 018 19 344 -326 61 939 31 %
Gaveinntekter og tilskudd eier 656 1 333 -678 4 000 16 %
Statstilskudd 119 596 119 596 0 362 589 33 %
Øvrige inntekter 318 475 -157 1 425 22 %

Regnskap 1. tertial 19
(Tall i hele tusen) Regnskap Budsjett Bud Avvik

Års bud
2019

Inntekter 152 517 155 803 -3 286 474 210
Personalkostnader -117 990 -121 849 3 858 -343 446
Øvrige driftskostnader -42 682 -44232 -1 550 -131 805
Finansposter 741 500 242 1 499
Resultat -7414 -9777 2 364 458
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Prosjektinntekter
Prosjektinntekter er i hovedsak oppdrag-og bidragsprosjekter. Det er
budsjettert med ca. 38,3 MNOK i prosjektinntekter i 2019 som utgjør ca.
8prosent av totale inntekter.

Per 1. tertial er prosjektinntektene 10,9 MNOK som er ca. 2,1 MNOK
under budsjett. Det negative avviket kan i hovedsak forklares med
periodisering av inntekter og at enkelte prosjekter settes i gang senere
enn planlagt. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det negative
avviket vedrørende prosentinntekter vil akkumuleres opp til et betydelig
negativt avvik for året.

Studieinntekter
Studieinntektene er summen av studieavgiftene studentene betaler og
påvirkes av antall studenter og nivået på studieavgiftene. Det er
budsjettert med 61,9 MNOK i studieinntekter i 2019 som er ca. 13
prosent av totale inntekter.

Per 1. tertial er studieinntektene 19 MNOK som er ca. 0,3 MNOK lavere
enn budsjett. Dette skyldes at det er noe færre studenter enn
budsjettert i enkelte utdanninger og det forventes at studieinntektene i
vår-semesteret (første halvår) blir noe lavere enn budsjett, mens det for
høstsemesteret er for tidlig å si noe om eventuelle avvik. Færre studenter enn budsjettert vil kunne
medføre lavere produksjon av studiepoeng som igjen vil kunne påvirke statstilskuddet om to år.

Gaveinntekter
I 2019 er det budsjettert med ca. 4,0 MNOK i gaveinntekter og tilskudd
fra eier (tilskudd fra eier utgjør 0,9 MNOK), som totalt utgjør 0,8 prosent
av totale inntekter.

Per 1. tertial er gaveinntekter og tilskudd fra eier på 0,7 MNOK som er
ca. 0,7 MNOK lavere enn budsjett. Avviket forklares med at en ikke
foreløpig har mottatttilskudd fra eier (0,3 MNOK) og lavere eksterne
gaveinntekter enn budsjettert (0,4 MNOK). Erfaring fra tidligere år tilsier
er at gaveinntektene øker annet halvår, noe som ikke er fullt ut
hensyntatt i periodiseringen av budsjett.

Statstilskudd
I budsjett for 2019 er det budsjettert med ca. 362,6 MNOK i statstilskudd som utgjør ca. 76 prosent av
totale inntekter. Høgskolen har mottatt samme beløp fra Kunnskapsdepartementet som budsjettert
for 1. halvår, og er derfor på budsjett per 1. tertial. Statstilskuddet per 1. tertial er 119,6 MNOK.

Øvrige inntekter/vare- og tjenesteinntekter

I budsjett for 2019 er det budsjettert med 7,4 MNOK i inntekter for disse postene, som utgjør under

2 % av totale inntekter. Posten består av inntekter knyttet til utleie av lokaler, kantinesalg og

tjenester. Inntektene 1. tertial er på ca 2,3 MNOK som er omtrent på budsjett.
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KOSTNADER

Kostnadene per 1. tertial er på ca. 160,7 MNOK som er ca. 5,4 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 343,5 MNOK totalt for 2019 som er 72,3 prosent av
totale inntekter.

Tabell 2 Personalkostnader

Faktisk Budsjett Avvik Årsbudsjett
% av
Årsbudsjett

3 PERSONALKOSTNADER -117 990 -121 849 3 858 -343 446 34 %
Fast lønn og feriepenger -88 269 -89 328 1 060 -250 986 35 %
Variabel lønn -6 803 -8 724 1 920 -26 152 26 %
Øvrige personalkostnader -1 592 -1 045 -546 -3 075 52 %
Sosiale kostnader -24 635 -25 231 596 -71 008 35 %
Refusjoner 3 309 2 480 829 7 775 43 %

Personalkostnadene er ca. 3,9 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere fastlønn (+1,1 MNOK),
variabel lønn (+1,9 MNOK) sosiale kostnader (+0,6 MNOK), refusjoner er høyere enn budsjett (+0,9
MNOK). Øvrige personalkostnader er høyere enn budsjett(-0,6 MNOK).

Fast lønn
Fastlønnen per 1. tertial er på 89,3 MNOK som er ca. 1,1 MNOK lavere
enn budsjett og som tilsier et avvik på under 1,0 prosent. Avviket skyldes
at enkelte ansettelser er kommet senere enn lagt til grunn i budsjett.
Videre utvikling avhenger av at ansettelser følger budsjett, men kan
styres underveis. Det er større usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret,
hvor det i budsjett er lagt til grunn et lønnsoppgjør på 3 prosent,
eventuelle avvik vil naturlig nok påvirke fastlønnskostnadene fremover.

Variabel lønn
Variabel lønn per 1. tertial er på er på 6,8 MNOK som er ca. 1,9 MNOK
lavere enn budsjett. Denne posten må sees i sammenheng med fastlønn
og refusjoner. Lavere fastlønn og høyere sykefravær vil kunne føre til
høyere variabel lønn. Det er særlig honorar til eksterne forelesere som
har et positivt avvik, men enkelte forelesere fakturerer sent. Det betyr at
det positive avviket kan være noe mindre enn bokført.
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Sosiale kostnader
Sosiale kostnader per 1. tertial er på 24,6 MNOK og er 0,6 MNOK lavere enn budsjettsom skyldes
lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Refusjoner
Refusjoner per 1. tertial er på 3,3 MNOK som er 0,8 MNOK høyere enn
budsjett. Langtidssykefraværet er noe høyere enn budsjettert og kombinert
med en generell forsiktig budsjettering av sykerefusjoner, forklarer hvorfor
refunderte sykepenger er høyere enn budsjettert. Det er grunn til å tro at
sykerefusjoner vil bli høyere enn budsjett for året.

Øvrige driftskostnader
Det er budsjettert med 131,8MNOK i øvrige driftskostnader i 2019, som
utgjør 27,8prosent av inntektene. De største postene er eiendom (ca. 64,2
MNOK), drift, vedlikehold, og lisenser (ca. 12,5 MNOK),
administrasjonskostnader (dvs. bøker, kontingenter, aviser, Kopinor, telefon,
porto, totalt ca. 14,1 MNOK), markedsføring (ca. 3,9 MNOK) og reise-og
seminarkostnader (ca. 13,9 MNOK).

Per 1. tertial er øvrige driftskostnader på 44,2 MNOK, som er ca. 1,6 MNOK
lavere enn budsjett. Det er lavere kostnader enn budsjettert for reise-ogseminarkostnader (+1
MNOK). Tidligere erfaring tilsier at reisekostnadene øker utover året, noe som nok ikke i tilstrekkelig
grad er periodisert i budsjettet. Eiendomskostnaden har et negativt avvik (-0,3 MNOK). Avviket
skyldes i hovedsak høyere kostnader til renhold enn budsjettet.

I sum er øvrige kostnader lavere enn budsjett og kan til en viss grad styres underveis. I etterkant av
diskusjon om campusutvikling i forrige styremøte,er det fulgt opp med å knytte til oss ekstern
bistand i prosjekter med tanke på forberedelse av fase 2 i campusutvikling. Disse kostnadene er i liten
grad budsjettert og kostnadene vil komme i 2. tertial.

BALANSE PER 30.04.2019

Balansen viser at VID har ca. 214,4MNOK i eiendeler, hvorav 21,1 MNOK i anleggsmidler og 184,7
MNOK i bankinnskudd. Økningen i bankinnskudd sammenlignet med 31.12.18 skyldes primært at
statstilskuddet utbetales på forskudd.

VID har 35,2 MNOK i egenkapital
som er en reduksjon fra 31.12.18
pga. negativt resultat hittil i år.
Prognosen ved utgangen av året
en egenkapital på ca 42 MNOK og
andel egenkapital av totalkapital
på ca 35 prosent. Bankinnskuddet
er på 166,1 MNOK, høgskolen har
god likviditet. Økningen i
bankinnskuddet skyldes i hovedsak at statstilskuddet og studieinntektene betales på forskudd.
Den kortsiktige gjelden er på ca. 160,4 MNOK, økningen sammenlignet med 31.12.18 skyldes at
forskuddet på statstilskuddet og studieinntekter er periodisert som en kortsiktig gjeld.

Balanse VID 30.04.19 31.12.18
Anleggsmidler 17419 634 22630 966
Bankinnskudd 166 110 089 91 342 272
Omløpsmidler 178063 031 99370 121
Sum Eiendeler 195482 664 122001 087

Egenkapital 35127 890 42259 898
Kortsiktig gjeld 160354 774 79741 189
Sum gjeld og egenkapital 195482 664 122001 087
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Andel egenkapital av inntekter
I Statsbudsjettet for 2016 - kap. 260 post 70 –tilskudd til private høyskoler sto følgende:
Departementet forutsetter at institusjonene driver sin virksomhet innenfor rammen av disponible
ressurser. Egenkapitalsituasjonen skal være tilpasset den risikoen høyskolen er eksponert for slik at
studentene ikke risikerer at studietilbudet avvikles. Vi forventer at institusjoner med svak økonomisk
soliditet utarbeider en langsiktig plan for å bygge opp tilstrekkelig egenkapital.

Kunnskapsdepartementet kommuniserte i den forbindelse at egenkapital av inntekter for private
utdanninginstitusjoner bør ligge på rundt 10 prosent.

Styret har etter aksjeloven et ansvar for å påse at høgskolen har en forsvarlig egenkapital og likviditet
hensyntatt risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. I forbindelse med utarbeidelse av
langtidsbudsjett perioden 2019-2023 var høgskolestyrets føringer at egenkapital i prosent av
inntekter skal være minimum 10 prosent ved utgangen av 2023, med en nedre grense på 7,5 prosent.
Muligheten til å gå under en nedre grense på 10 prosent ble gitt fordi det var kostnader/usikkerheter
knyttet til realiseringen avde fortsatte fusjonene til VID.
Langtidsbudsjettet viser følgende utvikling av egenkapitalen:

Langtidsbudsjettet viser følgende utvikling av egenkapitalen i prosent av inntekter:

Egenkapitalen til VID består av aksjekapital, innskutt egenkapital og opptjent egenkapital. VID eier
ikke sine egne bygg slik at balansen til VID har begrenset med varige driftsmidler. Andre private
høgskoler som f. eks BI, MF, Dronning Maud og Høyskolen Kristiania eier egne bygg. VID har en høy
andel av sine inntekter fra statstilskudd og er sannsynligvis mindre eksponert for endringer i
markedet enn andre private høgskoler som f. eks BI og Høyskolen Kristiania, som har en avkortning i

42,717 44,859 47,291
53,986

62,524

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2019 2020 2021 2022 2023

9.0 % 9.0 % 9.3 %
10.3 %

11.9 %

0.0 %

2.0 %

4.0 %

6.0 %

8.0 %

10.0 %

12.0 %

14.0 %

2019 2020 2021 2022 2023



24/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 - 19/00936-5 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 : Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 1. tertial 2019

9 
 

de resultatbaserte inntektene i statstilskuddet (knyttet til studiepoeng og kandidater) pga. høyere 
studieavgifter, og derav lavere andel inntekter fra statstilskudd.  
 

2. Kompetanse 

ANDEL OG UTVIKLING AV VITENSKAPELIGE ANSATTE MED FØRSTEKOMPETANSE  

 

Overordnet mål for VID:   60 % 

Andel vitenskapelig ansatte med 

førstekompetanse per 1. tertial 2019 

57,4 % 

 

VID har som mål at 60% av VIDs vitenskapelige ansatte skal ha førstekompetanse. Per 1. tertial er VID  

2,6 prosentpoeng etter målet.  

 

Graf nr. 2 viser en positiv utvikling over tid med en sakte, men tydelig økning av andelen 

førstekompetente i perioden januar 2016 til april 2019. Målrettede tiltak for å øke kompetansenivået, 

i tillegg til målrettet rekruttering har resultert i en kontinuerlig økning av andelen av 

førstekompetente, fra 44,9% for første tertial i 2016, til 57,4% 1. tertial 2019. 
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Tabellen viser at det har vært 10 opprykk 1. kvartal 

2019, herunder ett opprykk til stilling som professor.   

 

 

ANDEL OG UTVIKLING AV VITENSKAPELIGE ANSATTE MED PROFESSOR- OG DOSENTKOMPETANSE  

Overordnet mål for VID:   18 % 

Andel vitenskapelige ansatte med professor- og 

dosentkompetanse per 1. tertial 2019 

14,0 % 

 

VID har som mål at andel vitenskapelige ansatte med professor- og dosentkompetanse skal utgjøre 

18%. Per 1. tertial utgjør denne andelen 14% og VID ligger fire prosentpoeng etter målet. 

 

I første tertial 2016 utgjorde andelen 16,9%, i første tertial 2017 15,3% og i første tertial 2018 13%. 

Tallene for de siste årene viser at det har vært en betydelig nedgang, men at VID i 2019 begynner å 

snu trenden og kan for første gang vise til en økning andel vitenskapelige ansatte med professor- og 

dosentkompetanse (14% i april 2019).  

 

Hovedårsaken til nedgangen er at ansatte med dosent/professor kompetanse har gått av med 

alderspensjon. Det jobbes målrettet med å rekruttere og kvalifisere interne kandidater, men 

prosessen med å oppnå kompetanse på dette nivået tar tid.  

 

 

 
a) Andel professorer/dosenter av vit. ansatte 
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LANGTIDSSYKEFRAVÆR OG KORTTIDS- OG MIDDELSSYKEFRAVÆR  

 

 Kal. 

Dager 

Korttids 

(1-3 dgr) 

% 

Kortids 

Middels 

(4-16 

dgr) 

% 

Middels 

Langtids 

(>=17 

dgr) 

% 

Langtids 

Totalt 

Totalsum 4991 265,8 0,84 % 315,5 1,0 % 1271,8 4,04 % 5,88% 

Sykefravær 1. tertial 2019 

 

Tabellen viser at det samlede sykefraværet utgjør 5,9% for første tertial 2019 . Dermed når ikke VID 

sitt mål om at sykefraværet skal ligge under 5%. Av det samlede sykefraværet utgjør korttidsfravær 

0,8% og middels fravær 1%, mens langtidsfraværet utgjør 4,0%. 

 

År Kal. 

Dager 

Korttids 

(1-3 dgr) 

% 

Kortids 

Middels 

(4-16 

dgr) 

% 

Middels 

Langtids 

(>=17 dgr) 

% Langtids Totalt 

2016 1974 158,7 0,7 % 219,4 0,9 % 541,7 2,3 % 3,9% 

2017 3052 137,7 0,6 % 206,4 0,9 % 1141,5 4,9 % 6,4% 

2018 4551 219,1 0,8 % 258 0,9 % 1233,5 4,2 % 5,9% 

Sykefravær 1. tertial 2016, 2017 og 2018 

 

Oversikten over utvikling i sykefraværet fra 2016 til 2017 viser at sykefraværet i første tertial i 

fusjonsåret utgjorde 3,9%, mens det deretter økte til 6,4% i første tertial i 2017 og gikk ned til 5,9% i 

første tertial i 2018. Med et sykefravær på 5.9% for første tertial i 2019 har sykefraværet ved VID vært 

stabilt. 

 

Langtidssykefravær 

Langtidssykefraværet utgjør 4,0% i første tertial 2019 og har følgelig blitt redusert betraktelig fra 4,9% 

i 2017 og 4,2% i 2018.  

 

Langtidssykefravær utgjør den største delen av det samlede fraværet og i samsvar med HMS-

årsrapporten brukes det mye ressurser på å tilrettelegge for å redusere langtidssykefraværet. 

 

Korttids- og middelssykefravær 

For første tertial 2019 utgjør korttidsfraværet 0,8% og middels sykefravær 1%. Det samlede korttids- 

og middels sykefraværet utgjør dermed 1,8%, mot 1,6% i 2016, 1,5% i 2017 og 1,7% i 2018. Dermed 

har det samlede korttids- og middels sykefraværet økt noe fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019. 

 



24/19 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 - 19/00936-5 Ledelsesrapportering til høgskolestyret 1. tertial 2019 : Ledelsesrapport VID vitenskapelige høgskole per 1. tertial 2019

12 
 

3. Antall søkere til høgskolens utdanninger, rapport 1. tertial 2019 

DET NASJONALE OPPTAKET (NOM) – SAMORDNA OPPTAK 

 
Etter søknadsfristen 15. april 2019 viser foreløpige søkertall at VID vitenskapelige høgskole har 11 
972 søkere fordelt på 16 980 søknadsalternativer i det nasjonale samordnede opptaket. Det er 2492 
søkere som har valgt VID som sin førsteprioritet. Søkertallene er generelt høye, men viser en svak 
nedgang fra 2018. Det er store variasjoner mellom studieprogrammene.  
 

Studium Studie-
plasser 

Søkere 
2019 

Søkere 
2018 

1. 
prioritet 
2019 

1. 
prioritet 
2018 

Ergoterapi, Sandnes 55 651 560 79 82 

Sosialt arbeid, Oslo 85 2090 1920 280 284 

Sosialt arbeid, deltid, Oslo 50 1569 1353 477 326 

Sykepleie, Oslo, Diakonhjemmet  180 3804 3904 433 417 

Sykepleie, Bergen 195 2917 3119 497 444 

Sykepleie, Oslo, Diakonova 140 3228 4323 163 442 

Vernepleie, Sandnes 90 1314 1264 243 246 

Vernepleie, deltid, Sandnes 35 987 931 241 243 

Kristendom/RLE, årsstudium 
Stavanger 

20 39 36 7 6 

Teologi bachelor, Stavanger 25 29 39 9 7 

Teologi, profesjon, Stavanger 15 37 25 8 9 

Interkulturell kommunikasjon og 
globalt samarbeid, årsstudium 
Stavanger 

20 175 217 27 28 

Samfunnsfag, Stavanger  40 140 97 18 12 

Samfunnsfag, årsstudium Stavanger  - 127 - 12 

 
I 2019 har det vært uvisst hvordan nye karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen ville påvirke 
søkertallene. Resultatet på landsbasis viser en nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 18,7 
prosent. Antall førsteprioritetssøkere til sykepleieutdanningene ved VID Bergen og VID Oslo, 
Diakonhjemmet har derimot økt med henholdsvis 12 og 6 prosent fra 2018 til 2019. Dette er svært 
gledelig. En stor nedgang i antall førsteprioritetssøkere til sykepleierutdanningen ved studiested 
Oslo, Diakonova skyldes trolig usikkerhet om hvor lenge studiestedet skal eksistere. Høgskolen må ha 
en offensiv overbooking for å få tilstrekkelig antall studenter ved dette studiestedet. 
 
Bachelorutdanningen i sosialt arbeid hel- og deltid har fin oppgang når det gjelder antall søkere 
totalt. Etter flere år med jevn økning har antall førsteprioritetssøkere ved deltidsstudiet økt med 
ytterligere 34 pst fra 2018 til 2019. VID vitenskapelige høgskole den eneste høyere 
utdanningsinstitusjonen i landet som tilbyr deltidsutdanning i sosialt arbeid i 2019. 
 
Søkningen til vernepleier- og ergoterapiutdanningen ligger på omtrent samme nivå som i 2018. 
Søkertallene til bachelor- og årsstudiene i Stavanger ligger også på tilsvarende nivå som i fjor. 
Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid har en liten nedgang og 
bachelorutdanningen i samfunnsfag har en økning fra i fjor, noe som kan ses i sammenheng med at 
årsstudiet i samfunnsfag ikke har opptak i 2019.  
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LOKALT OPPTAK 

Masterutdanninger: 
Søkertallene til master i sykepleie med et kommunehelseperspektiv i Oslo er som tidligere år svært 
høye, da både interessen og behovet for helsesykepleiere er stor, særlig i distriktene. 
 
Masterstudiet Community Development and Social Innovation i Oslo og Stavanger har opptak for 
første gang I 2019. Studiet erstatter de tidligere masterutdanningene i globale studier og Diakonia 
and Christian Social Practice. Interessen for det nye masterstudiet er svært stor, og det høye 
søkertallene gjenspeiler interessen. De fleste søkerne kommer fra land utenfor EØS. Arbeidet med å 
sjekke om søkerne er kvalifisert er nå i gang. Dette gjelder både de formelle opptakskriteriene, samt 
om søkerne klarer å stille til disposisjon det grunnbeløpet Utlendingsdirektoratet (UDI) har satt som 
krav til studenter for å finansiere et studieopphold i Norge. 
 
Som tidligere er det høye søkertall til masterstudiene i familieterapi, sosialt arbeid og verdibasert 
ledelse i Oslo. De to førstnevnte er nå stengt for nye søkere. Alle de øvrige masterstudiene tar imot 
nye søkere, og det gjennomføres fortløpende opptak fram til utdanningene er fulltegnet.  

 

Studium Studiested Studie-

plasser 

Søkere 

pr 30.04 

2019 

1. prioritet 

2019 

Community Development and Social 

Innovation, Diakonia  

Oslo  30 191 116 

Community Development and Social 

Innovation, Value Based 

Oslo 20 236 93 

Community Development and Social 

Innovation, Migration 

Stavanger  20 175 63 

Diakoni, deltid Oslo 20 51 38 

Familieterapi og systemisk praksis, 

studieretning systemisk praksis 

Oslo 15 73 29 

Familieterapi og systemisk praksis, 

studieretning par- og familieterapi 

Oslo 15 76 49 

Familieterapi og systemisk praksis, 3-4 år Oslo 25 56 39 

Sykepleie med et kommunehelseperspektiv Oslo, 

Diakonova 

55 541 Eget 

opptak  

Tjenesteutvikling til eldre, heltid Oslo 25 til 

sammen 

23 15 

Tjenesteutvikling til eldre, deltid Oslo 28 17 

Interkulturelt arbeid Stavanger 25 56 40 

Medborgerskap og samhandling, heltid Sandnes 25 til 

sammen 

23 17 

Medborgerskap og samhandling, deltid Sandnes 52 30 

Praktisk teologi Stavanger 10 2 2 

Sosialt arbeid, heltid Oslo 30 til 

sammen 

90 70 

Sosialt arbeid, deltid Oslo 91 36 

Teologi og religionsstudier Stavanger 15 til 

sammen 

8 5 

Theology and religious studies Stavanger 64 64 
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Verdibasert ledelse, heltid Oslo 50 til 

sammen 

38 25 

Verdibasert ledelse, deltid Oslo 127 97 

 
 
Videreutdanninger: 
Som de siste årene er det høye søkertall til videreutdanningene i akuttmedisinsk sykepleie i Bergen, 
psykisk helsearbeid i Oslo og Sandnes, rus- og avhengighetsproblematikk i Oslo, psykososialt arbeid 
med barn og unge i Oslo, relasjonskompetanse i barnevernet i Oslo, familieterapi i Oslo og 
livsstyretrening både i Oslo og i Sandnes. Disse videreutdanningene er nå stengt for nye søkere. De 
øvrige videreutdanningene er fortsatt åpne for nye søkere, og det gjennomføres fortløpende opptak 
fram til utdanningene er fulltegnet. Søkertallene for studiene som fortsatt er åpne viser en jevn 
økning. 

 

Studium Studiested Studie-

plasser 

Søkere 

pr 30.04 

2019 

1. prioritet 

2019 

Akuttmedisinsk sykepleie Bergen 40 256 230 

Avansert gerontologi, heltid Bergen 5 12 6 

Avansert gerontologi, deltid Bergen 20 53 39 

Familieterapi og systemisk praksis, 

studieretning systemisk praksis 

Oslo 30  91 

Familieterapi og systemisk praksis, 

studieretning par- og familieterapi 

Oslo 30 192 111 

Konfliktarbeid og mekling Oslo 25 78 40 

Kreftsykepleie, heltid Bergen 15 52 39 

Kreftsykepleie, deltid Bergen 17 50 18 

Kreftsykepleie, heltid Oslo, Diakonova 25 56 43 

Kreftsykepleie, deltid Oslo, Diakonova 25 84 44 

Livsstyrketrening  Oslo 27 91 72 

Livsstyrketrening Sandnes 21 58 41 

Palliativ sykepleie Bergen 25 74 40 

Minoritetskompetanse i barnevernet Stavanger  32 43 43 

Psykisk helsearbeid Oslo 43 277 196 

Psykisk helsearbeid Sandnes 30 144 126 

Psykososialt arbeid med barn og unge Oslo 30 166 87 

Relasjonskompetanse i barnevernet Oslo 32 118 88 

Rus- og avhengighetsproblematikk Oslo 37 139 69 

Veiledning Bergen 25 75 57 

 

Årstudier utenfor Samordna opptak: 

Studium Studiested Studie-

plasser 

Søkere 

2019 
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Kristen sjelesorg Oslo, 

Diakonova 

25 54 

 

4. Publikasjoner 

VID rapporterer kun en gang i året på publiseringsomfang (publiseringspoeng). Registrering, 
kvalitetssikring og rapportering på denne delen av virksomheten er omfattende og med grundig 
kvalitetssikring og kompliserte utregningsmodeller. I tillegg reflekterer publisering i seg selv lange 
arbeidsprosesser hvor man uansett ikke vil kunne rette opp svake resultater innenfor samme 
rapporteringsår. Samlet sett er det derfor vurdert som lite hensiktsmessig å utarbeide et presist bilde 
av antall publiseringspoeng, med en etterfølgende fordeling av disse på ulike personellkategorier og 
virksomhetsenheter.  
 
Vi har likevel valgt å kommentere to tall etter første tertial: a) antall publikasjoner, b) andel av disse 
som er på nivå 2 (de antatt 20 % beste forlagene/tidsskriftene), og fordelt pr fakultet/senter. Siden 
VID ennå ikke har gjort dette for første kvartal, vil man først i 2020 kunne sammenligne pågående års 
resultat med foregående års resultat. Vi har imidlertid valgt å sammenligne resultat pr 13.5.2019 med 
resultater pr 15.8.2018 (tall i parentes), altså etter nesten andre tertial i 2018: 
 

 Antall publikasjoner 
(2018 totalt: 183) 

Antall nivå 2 
(2018: 30 totalt) 

Andel nivå 2  
(sektormål =20 %) 

Fakultet for helsefag 48 (53) 3(3) 6,3 % 

Fakultet for sosialfag 5 (3) 1(2,5) 20 % 

Fakultet for teologi, 
diakoni og ledelsesfag 

10 (21) 1(4) 10 % 

Strategiske sentre for 
forskning 

13 (11) 1(4,5) 7,7 % 

Totalt 85 (88) 7(14) 8,2 % 

 
Man ser her at VID pr 13.5 i år har registrert 85 publikasjoner, mot 88 i august 2018. Det kan tyde på 
et godt resultat for 2019. Ser vi på antall nivå-2 publikasjoner, har vi 7 slike, mot 14 i august 2018. I 
den grad viser noe, er det at man ikke ligger bedre an enn i august 2018. Det er mer bekymringsfullt 
med andel (%) nivå 2-publikasjoner. Den ligger på 8,2 %, som er vesentlig lavere enn sektormålet på 
20 %. VID oppnådde 17,9 % i 2018 som helhet, mot 15,9 % i hele 2017. Vi forventer derfor at VID 
oppnår et vesentlig bedre resultat for 2019 som helhet enn 8,2 % tilsier.  
 
Går man inn på de ulike fagenhetene, vil man se at Fakultet for helsefag ser ut til å ligge svært bra an, 
med 48 publikasjoner så langt, mot 53 pr august 2018. Videre ligger Fakultet for sosialfag og 
Strategiske sentre for forskning foran august 2018, mens Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
ligger vesentlig bak. På spørsmål til seksjonsleder for Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv, 
forklares dette i alt vesentlig med at man i dette fakultetet ligger etter når det gjelder rapportering av 
publikasjoner. Det må samtidig sies at FTDL hadde et svært godt publiseringsår i fjor, med nærmere 
halvparten av VIDs totale publiseringspoengsproduksjon. 
 
Som man forstår er det store usikkerhetsfaktorer knyttet til å rapportere på publikasjoner etter første 
tertial. Med alle forbehold ser det likevel ut som trenden med at det publiseres bra i VID som helhet 
fortsetter. 
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Arkivsak-dok.: 19/00218-23 Arkivkode.:
Saksbehandler Ingeborg Mongstad-Kvammen

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 18.06.2019

Delstrategi for ekstern samhandling til behandling i høgskolestyret

Forslag til vedtak:
Styret vedtar delstrategi for ekstern samhandling med de innspill som framkom i møtet.

Saksframlegg:
VID har utarbeidet en overordnet strategi for perioden 2018-2028 med hovedstrategier hvor profil og satsninger
for kjernevirksomheten inngår som en integrert del av strategiene. For å tydeliggjøre og konkretisere
konsekvensene av denne strategien for prioriterte satsningsområder, har VID valgt å utarbeide noen utfyllende
delstrategier. Høgskolestyret vedtok i møte 4.12.2018 forskningsstrategi 2019-2023 og får nå forslag til
delstrategi for ekstern samhandling. Den tydeliggjør forutsetninger og framhever prioriterte partnere og
samarbeidsformer, satsinger og tiltak som skal konkretiseres, kontekstualiseres og settes mål for i høgskolens
virksomhetsplan og i handlingsplaneri den enkelte enhet.

Viktige ledd i prosessen med å utarbeide delstrategien har vært kartlegging av høgskolens avtaler om eksternt
samarbeid nasjonalt og internasjonalt, spørreundersøkelse til alle vitenskapelig ansatte om deres eksterne
relasjoner og samhandling, samtverkstederved VID Oslo, Bergen og Rogaland, hvor både VID-ansatte og
eksterne interessenter, samarbeidspartnere og til dels også studenter deltok. Alle disse ledd i arbeidet,
vurderes som viktige for den interne forankringen av delstrategien og for forståelsen av høgskolens
samfunnsoppdrag. De eksterne som deltok i arbeidsmøtene ga viktige innspill med tanke på
internasjonalisering, forventning om at VIDs kompetanse på etikk, verdi –og kulturspørsmål skal synes i
eksterne samarbeidsrelasjoner, samt utfordring på samarbeid med næringslivetmed vekt på innovasjon.

På bakgrunn av kartlegging av avtaler, spørreundersøkelsen og arbeidsmøtene ble det utarbeidet et utkast til
delstrategi, som ble sendt på høring eksternt og internt. Det kom høringssvar fra følgende:
Diakonhjemmet Sykehus
Spesialrådgiverforskningsavdelingen, Stavanger Universitetssykehus/UiS
Fakultet for helsefag
Fakultet for sosialfag
Fakultet for teologi, diakoni og ledelse
Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
Senter for misjon og globale studier
Senter for diakoni og profesjonell praksis
Avdeling fagstøtte

Det å sikre nærhet til praksisfeltet var sentralt i høringssvarene. Spesielt bør det nevnes at det ansees som
positivt med en ordning med II-stillinger for ansatte fra praksisfeltet og hospiteringsordninger for faglig ansatte.
Brukermedvirkning ansees som sentralt i samarbeidsrelasjoner med praksisfeltet. Det ble også understreket at
egne studenter og alumni utgjør en sentral kontaktflate for ekstern samhandling.

På bakgrunn av høring er delstrategien bearbeidet og kommer nå til vedtak i høgskolestyret.

Vedlegg:
Delstrategi for ekstern samhandling utkast pr. 29.05.2019
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Delstrategi for ekstern samhandling 2020 –2024
VID vitenskapelige høgskole.
Vedtatt av høgskolestyret xx.xx.2019

1 Bakgrunn

Delstrategi for ekstern samhandling skal være komplementær til den overordnede
strategien, og må leses og forstås på bakgrunn av denne. Delstrategien skal også
knyttes sammen med og styrke de tematiske satsingsområdene definert i VIDs
forskningsstrategi. Ansvar for implementering, oppfølging og rapportering av
delstrategien ligger hos rektor.

Delstrategien framhever prioriterte satsinger og tiltak som skal konkretiseres og
kontekstualiseres i høgskolens virksomhetsplan og handlingsplanene for den enkelte
enhet ved høgskolen.

2 Overordnede forutsetninger

VIDs samfunnsoppdrag, herunder ekstern samhandling, er hjemlet i universitets- og
høyskoleloven og konkretiseres i årlige tilskuddsbrev fra Kunnskapsdepartementet.
I Plattform for fusjonen til VID heter det at VID skal være en tydelig samfunnsaktør og
attraktiv og viktig samarbeidspartner.

Mot denne bakgrunn forstår vi ekstern samhandling som aktivitet i vekselvirkning
mellom VID og institusjoner eller organisasjoner i omgivelsene. Samhandling med
omgivelsene foregår på forskjellige nivåer, har forskjellige mål og tar forskjellige
former.

For VIDs formaliserte institusjonelle eksterne samhandling gjelder følgende
forutsetninger:

• Samhandling er en integrert del av VIDs kjerneoppgaver.
• Samhandlingen er preget av gjensidighet.
• Samhandling finner sted lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Samhandlingen skal preges av inkludering og brukermedvirkning.
• Samhandlingen skal ha bærekraftmålene som førende for valg av

samarbeidspartnere og prioriteringer av satsinger, tema og tiltak.
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3 Prioriterte områder for samhandling 
 
Nærhet til praksis 
For å utvikle praksisnære studier, styrke praksis som læringsarena, bidra til fag- og 
tjenesteutvikling og FOU-aktivitet med praksisfeltet, må samspillet mellom 
høgskolens programområder og deres praksisfelt gis prioritet og gjensidig utvikles.    
 
Tiltak: 

• Styrke involveringen av samarbeidspartnere i utvikling av studier/emner/ 
praksisstudier.  

• Øke antallet II-stillinger for ansatte fra praksisfeltet og etablere 
delte/kombinerte stillinger og hospiteringsordninger for vitenskapelig ansatte. 

• Videreutvikle fleksible utdanninger, desentraliserte utdanninger, 
skreddersydde utdanninger for spesielle grupper og prosjektbaserte 
utdanninger.  

 
Samarbeid om forskning 
Det vises til forskningsstrategien for VID og organiseringen med vekt på tverrfaglige 
forskningsgrupper og satsningsområder som relevant også for ekstern samhandling. 
I denne sammenheng legges det vekt på samarbeid med omgivelsene som kan bidra 
til å nå forskningsmålene, samtidig som VID bidrar til kunnskapsdeling.  

 
Samarbeid knyttet til innovasjon og utvikling   
Innovasjon er knyttet til høgskolens forskning og utviklingsarbeid, og en integrert del 
av utdanningene i VID. I tråd med VIDs strategi og profil legges vekten på sosial 
innovasjon og samskaping.  
 
Tiltak: 

• Innovasjon og utvikling prioriteres i VIDs utdanninger/studietilbud og styrkes 
gjennom ekstern samhandling. 

• I forbindelse med campusutviklingen legges det til rette for rom for innovasjon 
og ferdighetslæring, gjerne i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. 

• Delta i utvikling av VID-profilerte nyskapingsmiljøer i tilknytning til 
campusutvikling i VID.   

• Samarbeid med kunnskaps- og næringsklynger og Technology Transfer 
Offices (TTO). 
 

Internasjonalt samarbeid 
VID har en sterk tradisjon for internasjonalt nord-sør samarbeid. Denne videreføres 
og relateres til bærekraftmålene. Samtidig har VID, som andre norske UH- 
institusjoner, et utstrakt europeisk samarbeid.  
 
Tiltak: 

• Innenfor European University Alliance of Inclusion, Integration and 
Involvement (IN3) arbeide sammen for å realisere felles strategi for å bidra til 
ett, inkluderende europeisk utdanningsområde i nært samarbeid med arbeids- 
og samfunnsliv. 

• VID gjennomgår samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner og disse 
kvalitetssikres med tanke på faglig relevans og strategisk prioritet, gjensidighet 
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og kobling utdanning-forskning, administrativ forutsigbarhet, og merverdi for 
studentene. 

• Videreutvikle og utnytte samarbeidet innenfor VIDs etablerte nettverk i tråd 
med samme føringer.  
 

 
4 Prioriterte tema i samhandling 
 
Bruk av ny teknologi 
Bruk av ny teknologi i profesjonsutøvelse og –utdanning er i vekst, og VID har behov 
for å styrke kompetanse og kunnskapsutvikling på området.  
 
Tiltak: 

• Samarbeid med FOUI- miljøer og andre UH-institusjoner om utdanning, 
forskning og utvikling på teknologiområder som er relevante for VIDs 
fagportefølje.  

• Samarbeid om utprøving og anvendelse av teknologi i profesjonsutøvelse og –
utdanning.  

• Samarbeid med vekt på å utvikle metodikker innenfor simulering.  
• Samarbeid omkring e-læring.  

 
Oppgaveglidning 
Oppgaveglidning kan få konsekvenser for profesjonsutdanningene ved VID, og det er 
ønskelig med en praksisorientert og praksisbasert forskning og kompetanseutvikling 
på dette området. 
 
Tiltak: 

• Samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter om oppgaveglidning.  
 

VIDs signatur og særegne kompetanse 
VID har en særegen kompetanse på verdibasert profesjonsutøvelse, verdispørsmål, 
religion, etikk og kultur.  Som verdibasert høgskole er VID en viktig aktør inn i både 
offentlig og privat sektor. Samhandlingsrelasjoner hvor VIDs signatur og særlige 
kompetanse er etterspurt, prioriteres.  
 
Tiltak: 
 

• VID tydeliggjør sin verdibaserte og særegne kompetanse overfor 
samarbeidspartnere i samfunns- og arbeidsliv og peker på hvordan den kan 
utnyttes i for eksempel kursvirksomhet, lederopplæring, bidrags- og 
oppdragsaktivitet, sosialt engasjement/ansvar. 

• Kunnskapsutvikling om verdibevisst og reflektert utvikling og anvendelse av 
teknologi i profesjonsutøvelse og –utdanning. 

• VID styrker finansieringen av internasjonale stipend som knyttes opp mot 
studier innenfor VIDs portefølje. 

• VID knytter til seg ambassadører hos relevante samhandlingsaktører. 
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5 Prioriterte partnere og former for samhandling   
 
Utvalg av samarbeidspartnere 
Avtaler om partnerskap skal gjøres ut fra strategiske valg og prioriteringer av 
samarbeidspartnere. Avtalene bør inngås med tanke på et langsiktig, strategisk og 
spesielt tett partnerskap omkring et bredt sett av relevante oppgaveområder.  
 
Tiltak: 

• Samarbeidet spisses mot et utvalg samarbeidspartnere innenfor  
o Institusjoner og virksomheter drevet av VIDs eiere 
o Ideell sektor, herunder kirkelige og diakonale institusjoner og deres 

virksomheter  
o Kommunal sektor, helseforetak og andre offentlige instanser   
o Brukerorganisasjoner 
o Kunnskapsklynger og bedrifter 
o Internasjonale samarbeidspartnere 

 
• Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) prioriteres og videreutvikles. 

 
 
Studentene som ressurs ved ekstern samhandling  
Studentene utgjør VIDs største kontaktflate for ekstern samhandling. Det gjelder i 
praksis, feltarbeid og prosjekter, ogi jobb og etter avsluttet studium. Alumni er en av 
VIDs beste ambassadører ut mot sine arbeidsplasser og nettverk. 
 
Tiltak:  
 

• Det legges til rette for møtesteder mellom studenter, ansatte og praksisfeltet 
for videre utvikling og gjensidig læring, for eksempel gjennom fagdager, årlige 
konferanser, o.l. 
 

• Styrke samarbeidet med arbeidslivet omkring studentoppgaver.  

• Videreutvikle eksisterende ordning med tiltak for tidligere studenter, spesielt 
med hensyn til utnyttelse av deres erfaring fra arbeidslivet knyttet til VIDs 
utdanninger og til forsknings- og utviklingsarbeid.  

 
6 Organisering og ressurser 
 
Fleksibilitet 
VID skal ha en innarbeidet fleksibilitet for å respondere på forespørsler fra 
omgivelsene, som f.eks. bidrags- og oppdragsprosjekt, om forskning, utdanning eller 
utviklingsarbeid. VID budsjetterer for tildeling av tidsressurser for dette området på 
samme måte som for forskning, undervisning og utviklingsarbeid. Ressursene er 
knyttet til FOU-virksomhet, samarbeidsprosjekter med studenter i praksis, o.l.    
 
Ledelsesforankring  
Ekstern samhandling fordrer i mange tilfeller samarbeid internt på tvers av enheter i 
VID. Samhandlingen skal ha ledelsesforankring i involverte enheter og ansvarslinjene 
må være klare.   
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Støttefunksjoner 
VID skal ha en administrativ infrastruktur i fellesressursene for å fange opp, fasilitere, 
koordinere og støtte ekstern samhandling.  
Inngåelse av avtaler med eksterne samarbeidspartnere skjer dels på 
fakultets/senternivå, dels på høgskolenivå. Ansvaret for iverksetting og 
gjennomføring av avtaler om ekstern samhandling er primært fakultetenes og 
sentrenes. Det administrative støttesystemet som har som oppgave å forvalte avtaler, 
ligger dels i fakulteter/sentre og dels i fellesressursene, og er avhengig av 
koordinering og samarbeid.  
 
Tiltak: 

• Det settes av ressurser til samhandling i årlige budsjetter og arbeidsplaner. 
• Administrative støttefunksjoner for ekstern samhandling styrkes. 
• Administrative støttefunksjoner for ekstern samhandling gjøres lett tilgengelige 

og kjent for ansatte i alle enheter.  
 
 

 
7 Evaluering   
 
Midtveisevaluering og justering av delstrategien 
Etter å ha formulert konkrete resultatmål knyttet til samhandling og kommunikasjon i VIDs 
virksomhetsplaner, og beskrevet resultater i årsrapportene de neste tre årene, foretas en 
midtveisevaluering. Delstrategien justeres på bakgrunn av denne. 
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Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret har drøftet rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet for 2018 og gitt føringer for
systematisk arbeid med utdanningskvalitet i 2019.

Sammendrag
Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 baserer seg på rapporter fra fakultetene, sentrene,
seksjonene i Avdeling for fagstøtte og seksjonene i Avdeling for administrativ støtte, samt rapporter fra alle råd
og utvalg.

I desember 2017 vedtok høgskolestyret en revidert systembeskrivelse for VIDs systematiske arbeid med
utdanningskvalitet. Rapporten for 2018 er første kvalitetsrapport der det rapporteres med utgangspunkt i de nye
kvalitetsområdene:

Kunnskapsbase
Programkvalitet
Undervisningskvalitet
Startkompetanse
Læringsmiljø
Resultatkvalitet
Samfunn og arbeidsliv
Styringskvalitet

Rapporten har vært til behandling i Utdanningsutvalget (09.05) og Ledermøtet (14.05). Det er et fortsatt mål å
utvikle rapporten med hensyn til analyse og vurdering slik at den blir mindre deskriptiv. Tiltak og vurdering av
effekten av iverksatte tiltak bør vektlegges i enda større grad.

Vedlegg:
Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018, VID vitenskapelige høgskole



28/19 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 - 18/01797-27 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 : Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018

Rapport om systematisk arbeid
med utdanningskvalitet 201 8

VID vitenskapelige høgskole



28/19 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 - 18/01797-27 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 : Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018

1 
 

Innhold 
Oppsummering ......................................................................................................................................... 2 

VID vitenskapelige høgskole i 2018 – nøkkeltall ........................................................................................ 3 

Innledning ................................................................................................................................................. 3 

Kunnskapsbase ........................................................................................................................................ 4 

Programkvalitet ......................................................................................................................................... 6 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag............................................................................................. 6 

Fakultet for sosialfag ............................................................................................................................. 7 

Fakultet for helsefag .............................................................................................................................. 7 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis .................................. 9 

Undervisningskvalitet ................................................................................................................................ 9 

Studiebarometeret 2018 – Institusjonsrapport ........................................................................................ 9 

Fakultet for helsefag .............................................................................................................................. 9 

Fakultet for sosialfag ............................................................................................................................10 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelse ..................................................................................................11 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis .................................11 

Startkompetanse ......................................................................................................................................12 

Læringsmiljø ............................................................................................................................................12 

Resultatkvalitet ........................................................................................................................................13 

Samfunn og arbeidsliv..............................................................................................................................14 

Styringskvalitet.........................................................................................................................................16 

Råd og utvalg – status og vurdering......................................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

 



28/19 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 - 18/01797-27 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 : Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018

2 
 

Oppsummering 

Det systematiske arbeidet med utdanningskvalitet i 2018 har i stor grad handlet om å realisere følgende 
hovedmål definert i høgskolens Virksomhetsplan 2018 og 2019: 

1. Sikre at system for utdanningskvalitet er implementert og godkjent av NOKUT 
2. Sikre at kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole er oppfylt innen 01.01.2019 for 

hele VIDs utdannings-, forsknings- og kompetanseportefølje. 

I løpet av 2018 er disse målene i all hovedsak realisert. I oktober 2018 fattet NOKUTs styre følgende 
vedtak: 

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved VID vitenskapelige høgskole er tilfredsstillende: Alle krav i 
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. 

I tilsynsrapporten skriver den sakkyndige komitéen at det er gjennomgående for VID vitenskapelige 
høgskole at det er en god struktur i kvalitetssystemet og en god kvalitetskultur. Dokumentasjonen viser på 
en tilfredsstillende måte at VIDs systematiske kvalitetsarbeid oppfyller alle krav i kapittel 4 i 
studietilsynsforskriften. Komiteens intervjuer med ulike aktører ved høgskolen har tydelig bekreftet at de 
strukturene og systemene som beskrives i dokumentasjonen, også fungerer i praksis.1 

Siden fusjonen er det arbeidet målrettet med både kvalitetssystem og med å utvikle felles kvalitetskultur 
ved høgskolen. Derfor er det svært positivt for VID at høgskolens valg og prioriteringer i kvalitetsarbeidet er 
vurdert som vellykket av NOKUTs sakkyndige komité. Komitéen viser forståelse for at det i den første 
overgangsfasen etter fusjonen har vært og fremdeles er behov for tydelige strukturer, samtidig som den 
påpeker at systemet er stort og skjematisk. Høgskolen er imidlertid bevisst risikoen for at et omfattende og 
skjematisk system kan bli en administrativ øvelse. Nå som strukturene og systemene er på plass og i bruk, 
går høgskolen over i en fase med videreutvikling der dialog med brukerne av systemet er sentralt for å 
sikre erfaringsutveksling og nødvendige justeringer. I denne fasen skal det evalueres og vurderes hvordan 
systemet kan optimaliseres, og andre anbefalinger i den sakkyndige rapporten vil følges opp. 

For å ivareta høgskolens ansvar for kvalitetssikring av egen studieportefølje, som følger av 
Kunnskapsdepartementets nye studiekvalitetsforskrift og studietilsynsforskrift fra NOKUT, samt sikre at 
kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole er oppfylt innen 01.01.2019, har prosjektet med 
gjennomgang av hele studieporteføljen og revisjon av fag- og studieplaner pågått også i 2018. Når det 
gjelder det andre hovedmålet, sikring av kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole, må det 
arbeides videre med kompetanseutvikling og andelen vitenskapelig ansatte med førstekompetanse må 
økes. Dette har høgskolen planer2 for og NOKUT har muntlig gitt tilbakemelding om at det på nåværende 
tidspunkt ikke er behov for videre tilsyn eller oppfølging med tanke på redegjørelse for om høgskolen innfrir 
kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole. 

Campusutvikling og samlokalisering har også vært prioritert i 2018. Ved alle studiesteder arbeides det med 
prosjekter knyttet til utbygging/nybygg for å kunne samlokalisere høgskolens virksomhet på et campus. 
Begge disse sakene, som har vært tematisert og rapportert på i mange møter og saker, har direkte 
betydning for utdanningskvaliteten. 

I løpet av høsten 2017 ble kvalitetssystemet revidert med utgangspunkt i nye forskrifter og føringer fra 
NOKUT (Kvalitetsområder for studieprogram). Kvalitetsområdene ble omarbeidet og noen områder fikk 
                                                   
1 Periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet. Rapport fra sakkyndig komité, juni 2018, side 16 
2 Virksomhetsplan 2018 og 2019. Vedtatt av høgskolestyret 12.12.2017. Revidert og justert med resultatmål for 2019 i 
høgskolestyret 11.12.2018 
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nye navn. Videre ble systemet oppdatert i henhold til ny strategiplan, vedtatt evalueringssystem og nye 
forskriftskrav. 2018 er første rapporteringsår der det rapporteres med utgangspunkt i disse reviderte 
kvalitetsområdene. Kvalitetsområdene som VID har definert i sitt kvalitetssystem ble av den sakkyndige 
komitéen som vurderte VIDs systematiske kvalitetsarbeid, ansett som dekkende for vesentlige områder av 
betydning for kvaliteten på studentens læringsutbytte.3  

Arbeidet i høgskolens råd og utvalg vurderes til å fungere bra. Utvalgene har en sentral rolle i å sikre at det 
arbeides på tvers av campusene og bidra til å oppnå like høy studiekvalitet ved høgskolens ulike 
studiesteder. NOKUTs sakkyndige komité påpekte i sin tilsynsrapport at VIDs utvalgsstruktur ser ut til å ha 
hatt en sterkt integrerende kraft.4 Å motivere til økt studentdeltakelse, utpekes fortsatt som det viktigste 
forbedringsområdet for flere utvalg. Oppfølging av studentdemokratiet generelt, herunder rekruttering, 
opplæring og kontinuitet, vil også i kommende periode være et område med behov for særskilt fokus og 
oppfølging.  

Fakultetene, sentrene og avdelingene rapporterer også for 2018 om god drift og fremdrift. Ledelsen ved 
enhetene er opptatt av å identifisere utfordringer og å iverksette relevante tiltak. Fokusområder og tiltak 
defineres både i enhetenes kvalitetsrapporter for 2018, samt handlingsplanene for 2019. 

Studiebarometeret 2018 viser at studentene ved VID, tredje år på rad, er godt fornøyde med kvaliteten på 
studieprogrammene ved høgskolen. Selv om resultatene som indikerer overordnet tilfredshet er gode og 
stabile, er det en liten nedgang i tilfredshet for samtlige hovedområder i undersøkelsen. Resultatene blir 
grundig behandlet i relevante enheter og utvalg. Forbedringstiltak gjennomføres i hovedsak på 
studieprogramnivå, noe følges også opp sentralt for hele høgskolen.  

VID vitenskapelige høgskole i 2018 – nøkkeltall 

7 studiesteder i 5 byer: Oslo (2), Bergen (2), Stavanger, Sandnes og Tromsø (fra 1. september) 
Antall vitenskapelige årsverk: 278 
Antall administrative/tekniske årsverk: 111 
Andel årsverk med førstekompetanse: 54% 
Antall registrerte studenter: 4440 
Antall ph.d-studenter (vår/høst): 65/70 
Antall studietilbud totalt: 46 
Antall Bachelorprogram: 6 
Antall Masterprogram: 11 
Antall videreutdanningstilbud: 28 
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, 

                                                   
3 Periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet. Rapport fra sakkyndig komité, juni 2018, side 4 
4 Periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet. Rapport fra sakkyndig komité, juni 2018, side 5 
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ressursstyring, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og blir innlemmet i budsjettbehandlingen 
for påfølgende år5. 

I 2016 vedtok høgskolestyret at kvalitetsrapportering skulle kobles til virksomhetsstyring og at rapporten 
skrives for hvert kalenderår. Rapporten for 2018 er andre rapport om systematisk kvalitetsarbeid i VID som 
omfatter hele kalenderåret.  

I desember 2017 vedtok høgskolestyret en revidert systembeskrivelse for VIDs systematiske arbeid med 
utdanningskvalitet. I den nye systembeskrivelsen er kvalitetsområdene omarbeidet. Rapporten for 2018 er 
første kvalitetsrapport der det rapporteres med utgangspunkt i de nye kvalitetsområdene. Disse er 
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 

Tidligere vedtok styret utvalgte fokusområder for kvalitetsrapportering. Fra og med 2018 er alle 
kvalitetsområdene likestilt og det rapporteres på lik linje for alle. 

Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 baserer seg på rapporter fra fakultetene, 
sentrene, Avdeling for fagstøtte og Avdeling for administrativ støtte. Videre har alle 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 2018 
(Studiestartundersøkelse, Evaluering av fullført studieprogram og Studiebarometeret), emneevalueringer, 
utvalgte DBH-tall og egenvurdering.  

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

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 

                                                   
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 høgskolens arkivsystem, sak 
18/01797. Studieprogramrapportene følger som vedlegg til fakultetsrapportene. 
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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samarbeid, utvikler forskningssøknader og bidrar med forskningsformidling i form av vitenskapelige 
publikasjoner og populærvitenskapelig formidling.  

Ved Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP) og Senter for misjon og globale studier (SMG) er 
fagmiljøene gjennomgått for å sikre tilstrekkelig omfang av fagpersoner for å innfri NOKUTs krav til 
fagmiljø for doktorgradsprogram. Fra høsten 2018 er det 6 årsverk ved SMG og 9 ved SDP, noe som 
vurderes som tilstrekkelig. Utfordringen har vært at mange av disse årsverkene utgjøres av til dels svært 
fragmenterte stillingsandeler, og med en for løs tilknytning til sentrene. Denne situasjonen er mer krevende 
ved SDP enn ved SMG og det arbeides derfor med å konsentrere fagmiljøet om noe færre personer.  

Kompetansekravene er innfridd ved begge programmene (100 % førstekompetanse og min. 50 % 
professorkompetanse). SDP bør imidlertid sikres en noe høyere professorandel, noe som igjen henger 
sammen med generelle utfordringer med å utvikle slik kompetanse ved VID. Det bør også sikres en høyere 
andel kvinnelige professorer ved SDP. 

Kjernestabene ved begge sentrene er aktive i flere av VIDs forskningsgrupper og publiserer til dels svært 
godt. Også stipendiatene er i ferd med å få ut publikasjoner. Dette gjelder særlig de som skriver 
artikkelbaserte avhandlinger.  

Ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har alle fagområdene høy faglig kompetanse. Nærmere 
80% av de vitenskapelige ansatte har førstekompetanse. Så godt som alle vitenskapelige ansatte er aktive 
i en av VIDs forskergrupper. De ansatte er aktive deltagere på internasjonale konferanser og faglige 
nettverk, men fakultetet har så langt ikke lykkes i å få gjennomslag i store internasjonale 
forskningsprosjekt. Fakultetet har også svært få internasjonale sampublikasjoner. Fakultetet har med 
andre ord et uforløst potensial knyttet til internasjonale forskningsprosjekt samtidig som alle 
programområdene representerer solide kunnskapsbaser. Prosentandelen professorer/dosenter sank fra 
41% til 27% i 2018 grunnet aldersavganger, men med en nytilsatt professor og flere kandidater i 
professorløp er målet å nærme seg 40% i løpet av en toårsperiode.  

Fakultet for sosialfag og Fakultet for helsefag rapporterer begge om en positiv vekst i andelen 
førstekompetente. Kravet til førstekompetanse for å kunne tilsettes fast (noe som er innskjerpet i VID etter 
fusjonen i 2016 og akkreditering som vitenskapelig høgskole) kan imidlertid føre til at andelen fast tilsatte 
synker. For eksempel er andelen fast tilsatte i Fakultet for helsefag synkende, fra 81% i 2016, til 78 % i 
2017 og 76,4 % i 2018. Midlertidigheten er uheldig med tanke på drift og gjennomføring av 
utdanningsprogrammene. Også med tanke på arbeidsmiljø/HMS og langsiktig pedagogisk og faglig 
kompetansebygging i programområdene, er det uheldig med mye turnover i personalet. 

Det har i 2018 vært utført mye viktig arbeid med tanke på utdanningsfaglig kompetanse. Nøkkelpersoner i 
Fakultet for helsefags forskningsgruppe Læring i profesjonsutdanning og praksis har vært sentrale ved 
etableringen av Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) i VID. SLIPP har i 2018 
prioritert tilbud om basiskurs i universitets- og høgskolepedagogikk, og flere ansatte har gjennomført 
utdanningen. Ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag har nærmere 40% av de vitenskapelig 
ansatte formell høgskolepedagogisk utdanning, og alle nyansatte som ikke har slik utdanning, må 
gjennomføre den innen to år. 

Studentene involveres med forskjellige oppgaver i prosjekter, og oppfordres til å skrive masteroppgaver i 
tilknytning til pågående prosjekter og å være med i forskningsgrupper. Det er likevel fortsatt stort 
potensiale i å utvikle flere metoder som kan bidra til at studenter involveres i forskning. Parameterne 
«kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning» og «egen erfaring med forsknings- og 
utviklingsarbeid» har lav skår i Studiebarometeret. Resultatet viser at studieprogrammene har et 
forbedringspotensial med tanke på aktivt å involvere studentene i fag- og forskningsmiljø. Fakultet for 
helsefag rapporterer at dette skal vektlegges i arbeidet med nye studieplaner. Videre trekker Fakultet for 



28/19 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 - 18/01797-27 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 : Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018

6 
 

helsefag frem studieprogrammet Master i sykepleie i et kommunehelseperspektiv, der det er arbeidet aktivt 
med å levendegjøre forskningsundervisningen med ulike øvelser i kvalitativ og kvantitativ metode. 
Øvelsene innbefatter ulike presentasjonsformer. Dette hjelper studentene til å se hvordan de kan bruke 
forskningsmetoder i daglig arbeid for kvalitetsforbedring i tjenesten, for eksempel i form av 
brukerundersøkelser av ulike slag. Studieprogrammet Master i medborgerskap og samhandling har 
etablert et forskningstorg, hvor samarbeidspartnere fra praksisfeltet ble invitert til å foreslå tema og 
forskningsspørsmål for masteroppgaver. Masterstudentene inviteres også til å delta på workshops og 
seminar i regi av forskningsgruppen Medborgerskap. Dette er alle gode eksempler på involvering av 
studenter i forskning og fagutvikling. 

Programkvalitet 

Delprosjekt revisjon av emnebeskrivelser, fag- og studieplaner 2017-2019 har vært ett av flere 
delprosjekter under hovedprosjektet Reakkreditering som vitenskapelig høgskole 2019. Delprosjektet har 
vært begrunnet i nye og skjerpede krav til kvalitetssikring og akkreditering fra Kunnskapsdepartementet 
(studiekvalitetsforskriften) og NOKUT (studietilsynsforskriften), og vært del av det omfattende 
forberedelsesarbeidet i forbindelse med NOKUTs tilsyn med høgskolens samlede arbeid med 
utdanningskvaliteten. Hele 2018 har vært svært arbeidsintensivt i revisjonsprosjektet, for fakultetene, for 
Studieseksjonen og Utdanningsutvalget. De fleste programområdene har overholdt fristene, og nyreviderte 
fag- og studieplaner er utviklet og godkjent i henhold til skjerpede krav og etter fastsatt mal. Innsatsen i 
dette arbeidet har vært stor og resultatene gode. Noen planrevisjoner er imidlertid forsinket. Dette er ikke 
tilfredsstillende med tanke på prosjektets målsetting. Forsinkelsene kan imidlertid forklares dels i at 
arbeidet med nasjonale føringer for grunnutdanningene i helse- og sosialfag er forsinket, dels av 
pragmatiske og ressursmessige årsaker.  
 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 
I løpet av 2018 ble de fleste studieprogram ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag revidert og 
oppdatert i tett dialog med eksterne aktører fra samfunns- og arbeidsliv, samt i tråd med Nasjonalt 
Kvalifikasjonsrammeverk. Gjennom NOKUT-tilsynet med kvalitetsarbeidet ble to av fakultetets 
studieprogram, Profesjonsstudiet i teologi og Master i interkulturelt arbeid, presentert for et eksternt 
kvalitetsblikk. NOKUTs positive tilbakemelding på VIDs kvalitetssystem viser at også programkvaliteten 
ved fakultetet er god på systemnivå. NOKUTs besøk ble i så måte en lærerik opplevelse for de involverte, 
og kvalitetsrutiner ble oppfrisket og satt i system på en måte som involverte fakultetets ledermøte. Felles 
årshjul for kvalitet og kvalitetssider på læringsplattform ble vedtatt, og spesielt rutiner for emneevalueringer 
ble samordnet og tydeliggjort.  
 
Alle programområder har programmøter som ledes av studieleder og fungerer godt. I tillegg har alle 
studieprogrammene studentrepresentanter i fagutvalg hvor saker som handler om studiekvalitet og 
læringsmiljø behandles. De norske profesjons/masterprogrammene ved fakultetet er alle praksisnære 
masterprogram som har tett kontakt med arbeidsliv og praksisfeltet. Resultatene fra Studiebarometeret 
viser imidlertid at det engelske masterprogrammet i diakoni, Årsstudium i sjelesorg og Bachelor i 
samfunnsfag alle har utfordringer knyttet til å koble studentene til arbeidslivet. Et nytt 5 studiepoengs 
praksisemne i samfunnsfag vil forhåpentligvis styrke denne koblingen. 
 
Alle gradsstudiene har et mobilitetsvindu for internasjonal utveksling. Det er imidlertid krevende å få 
studenter på deltids masterprogram, som er etablerte og i jobb, til å reise på utveksling. Her må 
internasjonalisering sikres på andre måter, som gjennom valg av tema i emner, engelsk pensum og 
internasjonale gjesteforelesere. Fakultetet har hentet inn flere internasjonale forelesere i løpet av året, 
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både på individuell basis og via ERASMUS. Fakultetet har også utviklet et nytt tverrfaglig engelskspråklig 
masterprogram, Community Development and Social Innovation, som i første omgang vil styrke 
internasjonalisering på tvers av fakultetet, og i neste omgang forhåpentligvis på tvers av institusjonen. 
Internasjonalisering har høy prioritet i fakultetet og det er et stort forbedringspotensiale knyttet til utveksling 
i mer enn tre måneder.  
 

Fakultet for sosialfag 
Det har vært arbeidet mye med programkvalitet ved Fakultet for sosialfag i 2018. Det er opprettet to nye 
videreutdanninger, studieprogrammet Familieterapi og systemisk praksis er omfattende revidert, og det er 
utviklet og startet opp tre nye enkeltemner ved Master i sosialt arbeid. Flere av fakultetets 
studieprogrammer er revidert og oppdatert i henhold til nye rutiner ved VID. Det har vært gjennomgående 
mye arbeid med ny fagplan i Bachelor i sosialt arbeid som skal ha oppstart i 2020. I nyetableringene og 
revisjonene har det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vært brukt aktivt. Arbeid med utforming av 
læringsutbyttebeskrivelser har vært særlig prioritert. Det har vært organisert referansegrupper og 
omfattende involvering av stabene gjennom studie- og fagplanarbeidet. Lokalt studieprogramspesifikt råd 
for samarbeid med arbeidslivet (RSA) har vært involvert i diskusjoner. Mobilitetsvinduer er etablert, men 
det er fortsatt stort potensiale for å legge til rette for mobilitet. 
 

Fakultet for helsefag 
Både ved bachelor-, videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag har det i 2018 vært utført et 
omfattende arbeid med revisjon av fag- og studieplaner. Alle videreutdanninger og masterutdanninger har 
(pr mars 2019) revidert fag- og studieplanene i henhold til ny kvalitetsforskrift av 2017 og VIDs 
Retningslinjer for utvikling, etablering og avvikling av studietilbud, og for utvikling, kvalitetssikring og 
revisjon av emnebeskrivelser og fag- og studieplaner. Det har i særskilt grad vært arbeidet med 
læringsutbyttebeskrivelser og mobilitetsvindu for internasjonalisering.  
 
Parallelt har det pågått et arbeid med å utvikle et felles masterprogram i klinisk sykepleie, hvor de klinisk 
sykepleiefaglige videreutdanningene ved Fakultet for helsefag Bergen og Fakultet for helsefag Oslo inngår 
som spesialiseringer/første år i masterprogrammet. Planlagt oppstart for masterprogrammet er august 
2020. Studieplanen skal ivareta krav fra nasjonale rammeplaner for to av videreutdanningene 
(kreftsykepleie og helsesykepleie), samtidig som VIDs krav til struktur for videre- og masterutdanninger 
etter en 1+1 modell skal imøtekommes. Arbeidet har vært krevende da master i sykepleie med et 
kommunehelsetjenesteperspektiv – fordypning helsesykepleier, som er et etablert program fra Høyskolen 
Diakonova, bygger på et forebyggende og helsefremmende perspektiv, mens de fem andre utdanningene 
bygger på det kurative perspektivet.   
 
Det har også foregått et arbeid med å etablere et masterprogram innenfor fagområdet psykisk helsearbeid, 
som skal fungere som en påbygning for videreutdanningene i psykisk helsearbeid, SEPREP tverrfaglig 
utdanningsprogram, psykososialt arbeid for barn og unge samt rus og avhengighetsproblematikk (Fakultet 
for sosialfag). Studieplanen skal ivareta krav fra nasjonal rammeplan (psykisk helsearbeid) og statlig 
oppdragsgiver (Helsedirektoratet finansierer Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge), 
samtidig som VID-overgripende krav til et masterprogram skal imøtekommes. Arbeidet er i prosess og 
planlegges ferdigstilt i løpet av 2019, med oppstart august 2020. 
 
Gjennom hele 2018 har det det pågått et forberedende arbeid med nye studieplaner for sykepleie, 
ergoterapi og vernepleie. Det nasjonale RETHOS-prosjektet10 og nye forskrifter legger rammer for 
planene. VIDs studieledere har deltatt aktivt i nasjonale organ og råd hvor RETHOS diskuteres og involvert 

                                                   
10 Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) 
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fagmiljøene i høringsprosesser. Dekan ved Fakultet for helsefag har ledet en koordinerende RETHOS-
gruppe bestående av prosjektlederne for ergoterapi, sykepleie, sosialt arbeid og vernepleie. 
Arbeidet går inn i sluttfasen i 2019, hvor studieplanene skal ferdigstilles og legges frem for VIDs 
Utdanningsutvalg. Det bør fremheves at utvikling av ny studieplan for sykepleie i VID i særlig grad er 
arbeidskrevende, da fire tidligere sykepleierutdanninger og -tradisjoner skal samles om en felles plan.  
 
Revisjonsprosessene som foregår i forbindelse med RETHOS, men også med revisjon/samordning av 
videreutdanninger og masterprogram, samt etablering av nytt masterprogram, er prosjektorganisert, hvor 
dekangruppen i Fakultet for helsefag er prosjekteier. Vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og 
studenter er representert i prosjektgruppene. Samarbeidspartnere inviteres til å gi fagfellevurdering av 
studieplaner. Aktører fra arbeidsliv og brukerorganisasjoner involveres ved ulike stadier i innspills- og 
høringsprosesser.   
 
Det omfattende revisjonsarbeidet som har foregått i hele 2017 og 2018, og som fortsetter i 2019 og 2020, 
gir muligheter og handlingsrom for nytenkning og samarbeid på tvers av studiested og fagmiljø. Videre 
virker det kompetansehevende og utviklende for flere grupper ansatte. Arbeidet er også svært 
ressurskrevende og krever god prosjektledelse, samt at prosjektene er godt forankret i fagmiljø og utvikles 
i samarbeid med arbeidsliv, bruker- og pårørendeorganisasjoner.  
 
Bachelorutdanningene ved Fakultet for helsefag har godt etablerte muligheter for ut-mobilitet, både 
utdanningsmobilitet og praksismobilitet. Fakultetet har velfungerende samarbeidsavtaler med 
internasjonale partnere i Asia, Afrika, Australia, Amerika og Europa, og i 2018 er også nye avtaler og 
nettverkssamarbeid inngått. Andelen utreisende på mer enn tre måneders opphold var i 2018 3,5 %. Dette 
var en nedgang fra året før hvor andelen var 4,4 %, men likevel høyere enn 2016 hvor 1,1 % av 
studentene var ute i mer enn tre måneder. Hvis en også inkluderer kortere opphold på mellom 1-3 
måneder, har totalt har 9,9 % av studentene ved Fakultet for helsefag hatt utvekslingsopphold i 2018. 
Fakultet for helsefag Oslo utmerker seg med at hele 22 % av studentene hatt kortere eller lengre 
utvekslingsopphold. 
 
Det er også lagt til rette for inn-mobilitet, men dette er et felt som må videreutvikles. Andelen innreisende 
var på 0,4 %, dette er en nedgang fra 0,8 % i 2017 og 0,6 % i 2016. Ergoterapi utmerker seg med en andel 
innreisende på 2,8 %. Dette er studenter fra samarbeidsinstitusjoner i Danmark og Østerrike med praksis i 
Norge. Fakultet for helsefag Sandnes har i 2018 samarbeidet med Fakultet for teologi, diakoni og 
ledelsesfag Stavanger om et komplett engelskspråklig tilbud for innreisende bachelorstudenter i de 
ordinære studieprogrammene. Fakultet for helsefag Oslo samarbeider med Fakultet for sosialfag om å tilby 
engelskspråklige emner for innreisende studenter.  
 
Som nevnt er det i revisjonsarbeidet med videre- og masterutdanninger lagt vekt på å sikre et vindu for 
internasjonal mobilitet og det arbeides med å integrere masterutdanningene i eksisterende avtaler, samt få 
på plass nye. Situasjonen er likevel at tilnærmet ingen masterstudenter har hatt utvekslingsopphold i 2018. 
 
Det har i 2018 vært arbeidet mye med organisering av internasjonalisering i Fakultet for helsefag. I hver 
enhet er det etablert internasjonale team/arbeidsgrupper hvor internasjonale koordinatorer og 
representanter for internasjonalt kontor er med. Fakultet for helsefag Oslo har økt personalressursen til 
internasjonale koordinatorer med 20 %, det er gjort et stort løft med informasjon og presentasjon av 
utreisemuligheter på web, implementering av nye retningslinjer for søknadsbehandling og å ta i bruk 
verktøyet Mobility online, fra 2019 også for korte opphold. Fakultet for helsefag Bergen har vært i en 
overgangsfase med nye internasjonale koordinatorer og ny organisering av internasjonaliseringsarbeidet, 
og her forventes mobiliteten å øke i 2019. Det gjenstår en del arbeid i fakultetet knyttet til samkjøring av 



28/19 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 - 18/01797-27 Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018 : Rapport om systematisk arbeid med utdanningskvalitet 2018

9 
 

internasjonale avtaler og oppfølging av felles nettverk og det vurderes å avgi ytterligere ressurser til en 
internasjonal koordinatorfunksjon på tvers i Fakultet for helsefag. 
 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis 
For begge ph.d.-programmene ble det vedtatt nye studieplaner våren 2018. Disse ble implementert høsten 
2018. Det gjennomføres emneevalueringer på alle kurs i tråd med retningslinjer.  
 
Det har vært arbeidet med å stimulere til lengre opphold ved utenlandske institusjoner. Dette har særlig 
skjedd gjennom å budsjettere for insentivmidler i tillegg til eget driftsbudsjett, hvor sentrene samlet har 
disponert 150.000. Effekten av dette vil først komme i 2019.  

Undervisningskvalitet 

Studiebarometeret 2018 – Institusjonsrapport 
Den tredje runden av Studiebarometeret gjennomført ved VID viser at studentene totalt sett fortsatt er 
fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de følger. Når det gjelder resultatene for spørsmål om 
overordnet tilfredshet er resultatene svært gode, samt stabile over tid, og dette er positivt. 

I 2018 er det ellers en liten nedgang i resultatene på mange hovedområder. Sammenlikning av resultatene 
for de tre fakultetene ved VID viser at nedgangen for VID som helhet i hovedsak kommer av nedgangen i 
gjennomsnittsskårene ved Fakultet for helsefag. Fakultet for sosialfag og Fakultet for teologi, diakoni og 
ledelse skårer begge over gjennomsnittet for VID på nesten samtlige områder, og det er Fakultet for 
teologi, diakoni og ledelse som har de høyeste skårene med flest indekser på 4,0 eller over. Det er en del 
strukturelle forhold ved fakultetene som antakelig kan forklare en del av de lavere resultatene for Fakultet 
for helsefag. Det er også en del forskjeller mellom de ulike studieprogrammene ved fakultetet som bør 
analyseres. Det bør etterstrebes mest mulig lik opplevd studiekvalitet på tvers av studieprogram og 
studiesteder innad i samme fakultet og muligens også på tvers av alle de tre fakultetene i VID, i hvert fall 
på sikt.  

For VID som helhet peker området Tilbakemelding og veiledning (tilfredshet) seg ut som et klart 
forbedringsområde. Dette er hovedområdet med lavest skår for VID, kun 3,2. Forskjellene mellom 
fakultetene var små her, noe som også tyder på at forbedringspotensialet gjelder alle. 

Det andre området som klart utpeker seg som et forbedringsområde for hele VID, er studentenes 
tilbakemelding om IKT-tjenester og tilfredshet med utstyr og hjelpemidler i undervisningen. Her ligger VID 
0,3-0,4 poeng under nasjonalt gjennomsnitt. Dette vil bli fulgt opp ved å gjennomføre en mer omfattende 
kartlegging i VIDs læringsmiljøundersøkelse våren 2019. Resultatene fra denne vil forhåpentligvis gi mer 
informasjon om hvilke tiltak som kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på tjenestene. 

Fakultet for helsefag 
I Studiebarometeret har flere spørsmål knyttet til undervisningskvalitet fått gjennomsnittlig lavere skår i 
Fakultet for helsefag enn året før. Det gjelder for eksempel «De faglig ansatte gjør undervisningen 
engasjerende» med en skår på 3,3 (2017: 3,5, landsgjennomsnitt: 3,6) og «De faglig ansatte formidler 
lærestoffet/pensum på en forståelig måte» med 3,4 i skår (2017: 3,6, landsgjennomsnitt: 3,7). Som 
tidligere år gir studentene også lav skår på spørsmål knyttet til omfang av tilbakemeldinger og veiledninger 
(mellom 1,9 og 2,8) og tilfredshet med tilbakemeldinger og veiledning (mellom 2,9 og 3,1).   

Nedgangen er bekymringsfull. Noe av forklaringen på opplevd lav kvalitet på undervisning og veiledning 
ses i sammenheng med store kull ved bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie. Det viser seg at 
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klasser med færre studenter jevnt over evaluerer undervisningskvaliteten høyere enn studenter tilhørende 
store kull. Det arbeides derfor videre med å utvikle gode pedagogiske metoder for undervisning i store kull, 
og Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis arrangerer blant annet i april 2019 et seminar med 
tema studentaktiv læring i store kull. En annen forklaring på opplevd lav undervisningskvalitet kan være 
generelt stor utskifting i lærerstab og mye midlertidighet, og at det tar noe tid før nytilsatte lærere får 
formell UH-kompetanse og undervisningserfaring. Når det gjelder lav skår på tilbakemeldinger og 
veiledninger, må det samtales med studenter om realistiske forventinger, men også om mer varierte, 
effektive og kvalitativt gode former for tilbakemeldinger og veiledning. Disse spørsmålet arbeides det med 
på flere nivå i VID. 

Spesielt bachelorstudentene i sykepleie ved Fakultet for helsefag Oslo gir uttrykk for at de er godt fornøyde 
med simulering/rollespill, praktisk øving og case. Studieprogrammet har lagt inn mye ressurser her, og det 
viser seg å ha gitt gode resultater. Simulering som læringsmodell er integrert i fagplanen i utdanningen. 
Målet med simulering er å visualisere vanskelig teori omsatt i praktisk handling. Derfor er læringsmetoden 
innført i 7 av utdanningens emner. Utdanningen har et eget valgemne som heter simulering, førstehjelp og 
hjerte–lungeredning, som er veldig populært blant studentene. 

Når det gjelder bruk av digitale verktøy i undervisningen, gis det skår på mellom 2,9 og 3,4, og her ligger 
fakultetet ca. 0,3 poeng under det nasjonale gjennomsnittet. Forbedringspotensialet er stort, samtidig som 
det skjer mye positivt utviklingsarbeid. E-læring har for eksempel fått stor plass i VIDs basiskurs i 
universitets- og høyskolepedagogikk. Ved Fakultet for helsefag Sandnes har den lokale e-læringskomiteen 
vært en pådriver for utvikling og større bruk av e-læring i alle utdanningsprogram. Kurs og fagdager for 
vitenskapelig ansatte har vært arrangert, og flere og flere tester ut produksjon av e-læringsmoduler og 
større innslag av e-læring under forelesningene. 

Studentene ved Fakultet for helsefag gir en svært høy skår, 4,5, på spørsmålet om hvordan 
praksisperiodene bidrar til læring. Dette er 0,1 mer enn VID-gjennomsnitt, og 0,4 mer enn nasjonalt 
gjennomsnitt. Ved Fakultet for helsefag Sandnes er det etablert praksisforum i studieprogrammene, hvor 
emneansvarlige for praksisemnene, praksiskoordinator og studieleder møtes. Forumet skal bidra til 
utvikling av praksis som læringsarena. 

Fakultet for helsefag merker seg ellers at studentene gir forholdsvis høy skår, 3,7, på spørsmålet om 
hvordan det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg, studentparlament mm. 
Studentene gir 3 i skår på hvordan en erfarer at innspill følges opp av institusjonen.  

Strykprosenten ved Fakultet for helsefag var i 2018 4,8, mot 4,2 i 2016 og 4,4 i 2017. Dette må sies å være 
en lav strykprosent, sett mot nasjonal strykprosent i 2018 på 7,4.  

Videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag kjennetegnes av forholdsvis små kull/klasser. Via 
evalueringssystemet, men også ved muntlige evalueringer og løpende tilbakemeldinger, gir studentene 
uttrykk for stor grad av tilfredshet med studietilbudet. Programmene har i større grad enn i 
bachelorutdanningene stabilitet i stabene, med høg og spesialisert kompetanse, i tillegg til at det leies inn 
mange dyktige eksterne forelesere med relevant klinisk erfaring og praksis.  Bruker-/pasientperspektivet i 
undervisningen verdsettes av studentene, særlig der personer med personlig erfaring underviser. 
Studentene bekrefter også at samfunnsrelevansen og relevans til egen praksis er god. I 
helsesykepleierutdanningen som har praksis, er studentene godt fornøyd med praksisperiodene, og nær 
alle skårer mellom 7 og 10 på en skala fra 1 til 10 ved gjennomgang av praksis i etterkant. Strykprosenten 
ved videreutdanningene er lav og ligger i snitt mellom 1 % til 3 %.  

Fakultet for sosialfag 
Samlet sett har fakultetet gode resultater i vurderingen av undervisningskvalitet. Studentene er svært godt 
fornøyd med vurderingsformer og undervisningsrelaterte parametere i Studiebarometeret og i emne- og 
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andre former for evalueringer. Bachelorstudentene på heltidsstudiet er et unntak fra dette på noen områder 
og gir lavere skår på undervisningskvaliteten enn ved de andre av fakultets studier. Det gjelder særlig 
deres vurdering av hvorvidt undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt og av få 
tilbakemeldinger. På masterprogrammene er det gjennomført to nye tiltak for undervisningskvalitet relatert 
til praksis: Opprettelsen av Samtalesenteret ved programområde familieterapi og systemisk praksis og 
opprettelsen av et fordypningsemne som inneholder praksis på Master i sosialt arbeid.  

Mobiliteten ved fakultetet er stabil, men lav og er et satsningsområde. Strykprosenten på fakultetets 
programmer er forholdsvis lav med 3 % i 2016, 1,1 % i 2017 og 1,2 % i 2018. 

Mange av studentene gir uttrykk for at de ønsker flere tilbakemeldinger. Det er uklart om studentene har 
inkludert muntlige tilbakemeldinger eller om de primært har tenkt på skriftlige tilbakemeldinger når de har 
svart. Det brukes mye ressurser på undervisningsformer der studentene får andre typer tilbakemeldinger 
enn på skriftlige oppgaver og det er viktig at studentene også ser dette som tilbakemeldinger. Hvorvidt de 
finner dem nyttige, er også et viktig spørsmål å undersøke gjennom samtaler i fagutvalgene. 

Sammenliknet med nasjonal skår, rapporterer studentene ved flere av studieprogrammene ved Fakultet for 
sosialfag at de opplever at vitenskapelig ansattes forventninger og faglige ambisjoner til dem som lave. På 
de samme studieprogrammene skårer studentene lavt på egen studieinnsats og på at studentene møter 
forberedt til undervisning. Dette tas det tak i og skal endres gjennom for eksempel mer studentaktiv læring 
og strengere krav til studentene når det gjelder forberedelse. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelse 
Ifølge Studiebarometeret har Fakultet for teologi, diakoni og ledelse et snitt på 4,3 når det gjelder 
undervisningskvalitet, noe som er 0,6 poeng høyere enn landsgjennomsnittet. Dette speiler den generelle 
opplevelsen av at studentene i hovedsak er fornøyde med undervisningen ved fakultetet, noe som 
bekreftes av midtveisevalueringer og emneevalueringer. Fakultetet jobber kontinuerlig med å utvikle 
digitale læremidler og nettbaserte leksjoner. Sammen med en kommersiell aktør, Mediafarm, utviklet 
programområde teologi et språklæringsspill i gresk som kan brukes både av nettstudenter og campus-
studenter, noe som forhåpentligvis vil være med på å redusere strykprosenten i språkfaget.  

På bakgrunn av Studiebarometeret og tilbakemeldinger fra fagutvalgene er det likevel forbedringspotensial 
når det gjelder tilbakemeldinger på skriftlige arbeider, relevans for arbeidslivet og internasjonalisering. 

Senter for misjon og globale studier og Senter for diakoni og profesjonell praksis 
Emnevalueringene er stort sett positive. Ett av kursene det har vært utfordringer med, introduksjonskurset i 
Diakoni, verdier og profesjonell praksis, ble etter programrevisjonen positivt evaluert og framstår nå mindre 
fragmentarisk og mer kontekstrettet i forhold til studentenes egne prosjekt. Det har i begge programmene 
vært økt fokus på generiske ferdigheter. Dette arbeidet er en tydelig trend i sektoren, og i Europa, og 
fortsetter i 2019. Dette gjelder f.eks. kappekurs, akademisk språk, hvordan skrive abstract, hvordan lage 
konferanseposters, mm. 

Det har videre vært arbeidet med framleggseminarene, knyttet til krav om årlig framlegg og respons på 
framlegg. Framleggseminarene blir i større grad lagt til forskningsgruppene for å sikre relevans. Dette 
krever imidlertid en opplæring og oppfølging av forskningsgruppenes ansvar, i samsvar med studieplanen, 
med tanke på å sikre høy kvalitet. I tillegg vil sentrene selv arrangere slike seminarer for å sikre tilstrekkelig 
antall muligheter for studentene. 

Det ble i 2018 besluttet at det skal etableres veilederforum for alle veiledere i programmet. Sentrene 
arbeider i tillegg sammen om obligatorisk veilederopplæring for alle veiledere i de to programmene, med 
effekt fra høsten 2019. Det er viktig at dette inkluderer eksterne veiledere. 
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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.11 

VID vitenskapelige høgskole har god tilgang på studenter. Det er generelt gode søkertall til de fleste 
utdanningene og høye poenggrenser for opptak. I 2018 var poenggrensene ved høgskolens 
bachelorutdanninger i sosialt arbeid, sykepleie og vernepleie (deltid) i øvre sjikt nasjonalt. Mange av 
grunnutdanningene har ventelister etter hovedopptaket. Inntakskvaliteten vurderes derfor som høy. Ved 
noen av bachelor- og årsstudiene i Stavanger gis alle kvalifiserte søkerne tilbud som studieplass, og i 
tillegg må det rekrutteres gjennom ordninger med ledige studieplasser på sommeren. Opptakstallene fra 
2018 viser at også disse studentene har relativt høyt karaktergjennomsnitt ved opptak. Disse studentene 
har i noen tilfeller lavere motivasjon enn studentene ved helse- og sosialfag, og bør derfor følges opp 
særlig med tanke på gjennomstrømming.  

En annen faktor som ivaretar startkompetansen/inntakskvaliteten er kvalitetskravene for saksbehandling 
av opptak. Høgskolen forholder seg strengt til forskrifter og utfyllende bestemmelser for å sikre at 
høgskolens studenter er kvalifiserte, og firer ikke på kvalitetskravene av rekrutteringshensyn. 

Det jobbes kontinuerlig for å sikre høgskolen de best kvalifiserte studentene. God informasjon til søkere og 
nye studenter er avgjørende for en vellykket opptaksprosess. Alle søkere og nye studenter ble ivaretatt i 
2018, men informasjonen bar kanskje preg av mangelfull struktur og mangel på enhetlig framstilling av 
studiene. I studiestartevalueringen høsten 2018 ga en del studenter tilbakemelding om rot, forvirring og 
inkonsekvens i informasjon blant annet om timeplan og betaling. Dette skal endres ved at nettsiden 
Velkommen som ny student skal skjerpes og forbedres ytterligere både når det gjelder struktur og innhold. 
Fra og med juni 2019 vil sidene etter en fastsatt mal inneholde spisset, likelydende og relevant informasjon 
for hvert studieprogram om oppmøtetid og –sted, betaling, organisering, pensum, kontaktinformasjon, 
timeplan, studentvelferd m.m. 

VIDs studiestartundersøkelse i 2018 viste videre at fadderopplegget ikke ser ut til å fungere optimalt, og at 
det må gjøres en jobb for å se hvordan en kan forbedre dette viktige tilbudet. Resultatene diskuteres med 
studentrepresentantene og eventuelle tiltak utformes i samråd med studentene. Det bør også iverksettes 
tiltak for å øke tilfredshet med introduksjon til faget. I VID som helhet er kun omtrent halvparten av de 
svarende på bachelor- og årsstudier fornøyd med introduksjonen til faget. 

Læringsmiljø 

Det er ikke gjennomført læringsmiljøundersøkelse i 2018. VIDs læringsmiljøundersøkelse 2017 viste at 7 
av 10 studenter var tilfreds med læringsmiljøet og studieprogrammet sitt, mens 1 av 10 var misfornøyd. 
Resultatene fra Studiebarometeret 2018 viser en liten nedgang i tilfredshet både med faglig og sosialt 
læringsmiljø (–0,2) og fysisk læringsmiljø og infrastruktur (-0,1) for VID som helhet. Når det gjelder fysisk 
læringsmiljø og infrastruktur, ligger VIDs gjennomsnitt 0,3 poeng under nasjonalt gjennomsnitt. Det er 
spesielt IKT-tjenester og tilfredshet med utstyr og hjelpemidler i undervisningen som utpeker seg som et 
klart forbedringsområde. For å kunne iverksette målrettede tiltak trengs det imidlertid mer detaljert 

                                                   
11 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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informasjon. Det er vedtatt at dette vil bli utredet nærmere i forbindelse med neste 
læringsmiljøundersøkelse som skal gjennomføres i 2019. 

Høgskolens strategiplan for 2018-2028 framhever viktigheten av å investere i digitale løsninger både av 
hensyn til effektivitet og kvalitet. I 2017 måtte høyskolen erkjenne at implementering av digital eksamen 
kanskje hadde kommet noe kort sammenlignet med hva studentene forventet av en høgskole. I løpet av 
2018 er alle hjemmeeksamener og så å si alle skoleeksamenene ved VID blitt digitalisert. 100 prosent av 
hjemmeeksamenene/innleveringer og rundt 70 prosent av skoleeksamenene gjennomføres nå digitalt i 
Inspera Assessment. Dette er en stor andel også i nasjonal sammenheng og er en tilfredsstillende 
måloppnåelse for høgskolen sammenlignet med status i 2017. De skoleeksamenene som ikke er 
digitalisert, er eksamener som krever spesialtegn som for eksempel eksamen i gresk, hebraisk og 
medikamentregning. I tillegg foregår den nasjonale deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, som 
NOKUT har ansvaret for, fremdeles på papir. Hovedutfordring med digitale skoleeksamener ved VID har 
vist seg å være studentenes PC-er som ikke oppfyller systemkravene som Inspera Assessment stiller. 
Studieseksjonen vil utarbeide rutiner for hvordan høgskolen skal håndtere situasjoner hvor studentenes 
PC-er ikke virker under digitale skoleeksamener. 

I løpet av 2018 er arbeidet med implementering av digital eksamen intensivert på en slik måte at VID nå 
ligger godt an blant institusjonene i UH-sektoren når det gjelder andelen eksamener som er digitalisert, og 
studentene gir ikke lenger negative tilbakemeldinger om eksamensformatet i de høgskoleovergripende 
evalueringene. Dette er en tilfredsstillende måloppnåelse og det samme gjelder de øvrige 
digitaliseringstiltakene som er gjennomført. Arbeidet med ytterligere digitalisering av tjenester og oppgaver 
fortsetter i 2019.  

Når det gjelder kvalitet på saksbehandling, er det ikke så lett å måle den. Standardbrev for ulike 
studiesaker, få klagesaker, få klager på formelle feil, få avvik, samt medhold i ulike klagenemnder gir grunn 
til å hevde at kvaliteten på saksbehandlingen har vært god i 2018. 

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.12 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelse rapporterer at studentenes opplevde læringsutbytte ligger omtrent 
på nasjonalt nivå i Studiebarometeret. Også karakternivået og strykprosenten er omtrent på nasjonalt nivå. 
Gjennomstrømming ved fakultetet er noe varierende. I 2016 og 2017 lå fakultetet som helhet på 47%, men 
i 2018 falt prosenten til 25% grunnet et helt samfunnsfagkull (start 2015) med 0% gjennomstrømming på 
normert tid. 36% av disse studentene fullførte et årsstudium i samfunnsfag og forlot deretter 
studieprogrammet, mens 15% ennå er aktive studenter i programmet. Dette frafallet ble fanget opp tidlig av 
fagmiljøet og flere tiltak ble satt inn i kull 2016 for å øke gjennomstrømmingen. Foreløpige tall viser at 
prosjektet har vært vellykket, og at prognosene for gjennomstrømming på normert tid for 2019 er gode. 
Fagmiljøet har satt inn ytterligere tiltak i revidert studieplan for neste høst og vil begynne med basisgrupper 
etter modell fra andre bachelorprogram i VID som har høy gjennomstrømming. Fakultetets øvrige 
masterprogram ligger omtrent på landsgjennomsnitt, rundt 50%, men med relativt store variasjoner mellom 
kullene.   

                                                   
12 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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Ved Fakultet for sosialfag opplever studentene høy grad av relevans for arbeidslivet. Bachelor i sosialt 
arbeid heltid og Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis har en tilfredsstillende 
gjennomstrømming med henholdsvis 76, 74 % og 71,11% i 2018. Studieprogrammene det er behov for å 
se nærmere på med tanke på gjennomstrømming, er Master i sosialt arbeid heltid og deltid og Master i 
familieterapi og systemisk praksis. Det er satt i gang utredningsarbeid for å forsøke å avdekke hva som 
spiller inn på gjennomstrømmingen på disse tre studieprogrammene. Det er allerede iverksatt noen tiltak 
og fakultetet følger med på utviklingen med tall for 2019 når det foreligger og det vil vurderes ytterligere 
tiltak dersom det anses som nødvendig. 

Gjennomføringsprosenten i henhold til utdanningsplanen er høy i Fakultet for helsefag – 93,22 % i 2018. 
Resultatet er godt over landsgjennomsnitt på 86,86 %. Prosjektet Gjennomstrømming/gjennomføring av 
studier i VID, hvor frafallsprosent er analysert på kull- og delvis individnivå, har vært nyttig med tanke på å 
dokumentere utviklingen i de enkelte kullene, analysere trender, samt peke på årsaker til frafall og 
diskutere tiltak for bedre gjennomstrømming. Ved vernepleie ser en at økt inntakskvalitet de siste årene 
kan være med å forklare bedre gjennomstrømming. Obligatorisk oppmøte i mange emner de to første 
studieårene er positivt med tanke på gjennomstrømmingen. Det skapes et aktivt og godt studiemiljø, noe 
som i seg selv kan føre til lavere frafall. Mer intensivert læreroppfølging av studenter i basisgrupper har 
også vært et positivt tiltak.  

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.13 

VID alumni er et satsningsområde for VID, for å opprettholde kontakt med tidligere studenter som en 
gjensidig verdi knyttet til samhandling mellom arbeidsliv og utdanning i fremtiden. VID som 
utdanningsinstitusjon er bare 3 år gammel, men tidligere studenter ved alle de tidligere høgskolene regnes 
som alumni for VID, og det ble opprettet en ny database for VID alumni iht. nytt GDPR-regelverk i 2018. 
Det er etablert rutiner og nettbaserte løsninger for rekruttering av alumni og det er arrangert karrieredager 
og lokale arrangementer knyttet til VID alumni.  

Det ligger et stort potensial i å utnytte VIDs alumni-nettverk bedre, både med tanke på rekruttering til 
videre- og masterutdanninger, men også med tanke på fagutvikling og forskning. Foreløpig er arbeidet 
med alumni håndtert på et overordnet nivå i VID og ikke implementert i større grad i fakultet og 
studieprogram. 

VID arrangerte i 2018 i nasjonale og regionale råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). En av VIDs 
fordeler sammenlignet med større utdanningsinstitusjoner, er muligheten for fleksible utdanningsløsninger. 
Dette verdsettes i RSA-samarbeidet. 

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag rapporterer at kirkelige utdanninger har tett kontakt med 
praksisfeltet, fra lokale menigheter til bispemøte og kirkerådet, samt diakonale institusjoner. Fakultetet og 
praksisfeltet samarbeider tett om rekrutteringsutfordringene som Den norske kirke deler med de teologiske 
utdanningsinstitusjonene. Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) er i en særstilling som en tidligere del av 
Kirkerådet, og har derfor spesielt tett kontakt med kirkelivet i nord. Gjennom sentralt og lokalt RSA 
(Rogaland) har fakultetsledelsen jevnlig kontakt med praksisfeltene det utdannes til, og etter- og 
                                                   
13 Systematisk arbeid med utdanningskvalitet i VID, godkjent 11.12.2015, revidert 12.12.2017, side 6 
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videreutdanninger og revisjoner av studieprogram diskuteres i slike møter. Eksempelvis etterlyste RSA 
Rogaland mer etikkundervisning, noe som ble tatt til følge i revisjon av bachelorprogrammet i samfunnsfag. 
Diakonimiljøet spiller en sentral rolle i Eurodiakonia, et internasjonalt nettverk som omfatter både 
utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet. 

Fakultet for sosialfag har omfattende samarbeid med arbeidslivet, brukerorganisasjoner og direktorater. 
Det er mye samarbeid om konkrete FOU-prosjekter, men også i forbindelse med policyarbeid, 
oppdragsstudier og andre faglig relevante aktiviteter. Programområde for sosialt arbeid tilbyr 
videreutdanning for studentveiledere og møter der fakultetets «avtakere». Over halvparten av studentene 
er i arbeid parallelt med studiene og gir slik kontinuerlig tilbakemelding på studienes relevans for 
samfunns- og arbeidsliv. Det ble opprettet RSA for programområde sosialt arbeid i 2018. 

Studentene ved Fakultet for helsefag gir i Studiebarometeret en høy skår på 4,3 på påstanden «Jeg får 
kompetanse som er viktig i arbeidslivet». Dette er 0,3 over landsgjennomsnittet. I NIFUs 
Kandidatundersøkelse hvor masterstudenter har vurdert utdanningens relevans for arbeidslivet et halvt år 
etter sluttført grad, har VID den høyeste andel svært fornøyde studenter (60 %).  Kun 2 % oppgir å være 
arbeidsledige et halvt år etter eksamen, mot 8 % nasjonalt.  

Flertallet av studentene ved videre- og masterutdanningene ved Fakultet for helsefag er deltidsstudenter. 
Deltidsstudentene er allerede i et arbeidsforhold, og arbeidsgiver støtter som oftest utdanningen i form av 
permisjon og/eller stipend til dekning av studieavgiften. Ved studieprogrammene Videreutdanning i psykisk 
helsearbeid og SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram er det et opptakskrav at studentene skal arbeide i 
tjenestene samtidig som de tar videreutdanningen, noe som sikrer en tett kobling mellom studier og 
arbeidsliv. Det er obligatorisk å delta i faglig veiledning (60 timer gjennom hele utdanningsløpet) av erfarne 
og kompetente veiledere, noe som bidrar til studiets relevans. Det er en forutsetning at utdanningene til 
enhver tid er faglig oppdatert, og det er derfor nødvendig med et tett samarbeid med behandlingsfeltet og 
forskningsfeltet.  

Utdanningene ved Fakultet for helsefag har flere arenaer for samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. For 
bachelorutdanningene, som alle er profesjonsutdanninger, er utvikling av praksisplasser av god kvalitet 
avhengig av et godt samarbeid med arbeidslivet. Fakultetet har i 2018 fortsatt arbeidet med 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.  

Fakultet for helsefag er representert i flere fora og råd med arbeidslivet, hvor også andre UH-institusjoner 
inngår. Fakultet for helsefag Bergen utmerker seg i så måte med en rekke etablerte felles møtepunkt og 
arenaer for samarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste. Fakultet for helsefag Oslo er 
representert i koordineringsmøter om praksis med Helse Sør Øst og Diakonhjemmet sykehus. Fakultet for 
helsefag Sandnes har etablert et eget praksisforum ved VID hvor 9 kommuner sender sine 
kontaktpersoner til et årlig møte. Alle enheter i fakultetet har etablerte ordninger for de såkalte 
samarbeidsprosjektene med praksis - FoU prosjekt som involverer studenter, ansatte ved høgskolen og 
praksis. I Bergen brukes nå samarbeidsmidlene til kombinasjonsstillinger, en ordning som etter evaluering 
kan tenkes prøvd ut i resten av fakultetet. Fakultetets ledelse deltar i VIDs RSA på nasjonalt nivå. Dekan 
har i tillegg vært med på å etablere et regionalt RSA som et samarbeid mellom VID Sandnes og 
Stavanger. 10-15 representanter fra aktører innen helse, sosial, diakoni og kirke er representert i rådet, 
som hadde sitt andre møte i oktober 2018.  

Fakultet for helsefag har en utfordring knyttet til utdanningstilbudet i geriatri. Masterprogrammet i 
tjenesteutvikling til eldre har svært lav rekruttering og det stilles spørsmål ved om studieprogrammet er 
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tydelig nok rettet mot praksisfeltet. Det er derfor behov for mer omfattende endringer og spissing av 
programmet mot aktuelle tema og problemstillinger/klinisk vinkling i kommunehelsetjenesten. Det er 
etablert kontakt mellom programområdet og Aldring og helse, Diakonhjemmet Sykehus, Diakonhjemmet 
Omsorg, Sagenehjemmet, Vester Aker bydel og Bærum kommune. Formålet er å kunne utvikle 
programmet i retning av hva praksisfeltet etterspør av kompetanse.  

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.14  

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. 

VIDs fakulteter og sentre vurderer styringskvaliteten ved egne enheter som god. Det vurderes generelt å 
være en god kultur for forbedringer, hvor kvalitetsavvik blir håndtert raskt og sakssvarende. Alle enheter 
rapporterer om etablerte møtestrukturer som i all hovedsak fungerer etter hensikt. Internasjonalt kontor fikk 
i 2018 egen seksjonsleder. Dette er en styrking av styringskvaliteten sammenlignet med tidligere år. 

NOKUTs sakkyndige komité sin vurdering under tilsynet var at både dokumentasjonen med eksempler på 
saksgang som VID har lagt frem, samt intervjuene under institusjonsbesøket, understøtter hvordan VID 
aktivt bruker resultater fra kvalitetsarbeidet for å forbedre og utvikle studietilbudene. Videre skriver 
komiteen at gjennom intervjuene fikk komiteen bekreftet at både ledere og øvrige ansatte har en klar 
forståelse av egen og andres rolle i kvalitetsarbeidet, som harmonerer med beskrivelser i 
dokumentasjonen. Ansatte på ulike nivåer gir uttrykk for at de har en nærhet til det som skjer på øverste 
ledernivå, og at det er god dynamikk mellom ledelsen ovenfra og organisasjonen nedenfra i sentrale 
prosesser ved høgskolen.15 Dette vitner om god styringskvalitet og kvalitetskultur. 

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. Alle råd og 
utvalg har gitt innspill til kvalitetsrapporten. Nedenfor presenteres status for 2018 fra sentrale utvalg. 

Utdanningsutvalget er et sentralt organ i arbeidet med utdanningskvalitet i VID og alle saker omhandler 
direkte eller indirekte utdanningskvaliteten. Utdanningsutvalget hadde 12 møter i 2018. I 2018 har utvalget 
i all hovedsak behandlet og godkjent reviderte og nye emnebeskrivelser og fag- og studieplaner. Dette for 
å sikre at høgskolens studieportefølje er i henhold til forskriftskrav og at høgskolen på denne måten innfrir 
kravene til akkreditering som vitenskapelig høgskole innen utgangen av 2018. Utvalget har behandlet og 

                                                   
14 VID vitenskapelige høgskoles systematiske arbeid med utdanningskvalitet, Godkjent av høgskolestyret 11.12.2015. 
Revidert 12.12.2017 
15 Periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet. Rapport fra sakkyndig komité, juni 2018, side 5 
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godkjent 17 emnebeskrivelser og i underkant av 30 fag-/studieplaner. Dette omfatter både nye og reviderte 
planer. Saksmengden har vært svært omfattende og det antas at denne vil bli mindre i 2019. Det er et mål 
for 2019 at utvalget i større grad får kapasitet til å drøfte andre saker med relevans for utdanningskvalitet 
og utvikling av høgskolens studieportefølje og utdanningsvirksomhet.  

Oppfølgingen av utvalgets rolle som lokalt tilsynsorgan med kvaliteten i egne studietilbud og 
kvalitetssikringen av disse er en utfordring. Som konsekvens av skjerpede krav til høgskolens 
kvalitetsarbeid stilles det strengere krav til kvaliteten på saker som kommer til behandling i 
Utdanningsutvalget. Emnebeskrivelser, fag- og 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). I tråd med skjerpede krav skal Utdanningsutvalget håndheve en strengere praksis 
knyttet til godkjenning av emnebeskrivelser, fag- og studieplaner. Slike saker blir i økende grad returnert til 
fakultetene med innspill til og krav om grundigere saksforberedelse, gjennomarbeidede fag-, studie- og 
emneplaner og utforming av planene i tråd med vedtatte retningslinjer og mal. Dette har resultert i at 
saksbehandlingstiden for denne typen saker har økt noe og flere planer må behandles 2 eller flere ganger i 
utvalget før endelig godkjenning. 

En utfordring er at Utdanningsutvalget ikke i tilstrekkelig grad har avvist saker som ikke er tilfredsstillende 
forberedt, med den konsekvens at for mye saksbehandling fremdeles ivaretas av utvalgsmedlemmene 
forut for og i utvalgsmøtene. Utvalget bør organiseres på en slik måte at saker som ikke er tilfredsstillende 
forberedt, i større grad avvises i forkant og returneres til fakultetene for saksforberedelse i tråd med 
kravene. 

Forskningsutvalget spiller en viktig rolle i kvalitetssikringen av ph.d-studiene. Utvalget rapporterer at ph.d.-
programmene ved VID har ved utgangen av 2018 70 ph.d.-studenter. Arbeidet med gjennomstrømming på 
ph.d.-programmene er viktig for å sikre at studiekvalitetsforskriftens minimumskrav innfris. 

Læringsmiljøutvalget har i 2018 hatt en viktig rolle i oppfølgingen av gjennomførte studentevalueringer som 
Studiebarometeret, studiestartundersøkelsen og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT). I 
tillegg har utvalget vært orientert om prosessene rundt campusutvikling og samlokalisering, og har levert 
innspill til disse med tanke på læringsmiljø.  

Også VIDs klagenemnd, skikkethetsnemnd, bachelorkomite, masterkomite, e-læringskomite, 
tilsettingsutvalg, ledermøte og høgskolestyret har gitt sin rapport for 2018 der antall møter og 
saksbehandling av betydning for utdanningskvalitet blir gjennomgått. Utvalgene har arbeidet med viktige 
utviklingssaker innenfor sine ansvarsområder. For eksempel har Bachelorkomiteen arbeidet med felles 
retningslinjer for bacheloroppgaven i VID, regler for fravær fra obligatorisk undervisning, rutiner for 
medisinsk testing og vaksinering og rutiner ved fare for ikke bestått praksis. Arbeidet i høgskolens råd og 
utvalg kan sies å fungere bra. Utvalgene har en sentral rolle i å sikre at det arbeides på tvers av 
campusene og bidrar til å oppnå like høy studiekvalitet ved høgskolens ulike studiesteder. 

Studentdeltakelse i de ulike utvalgene er imidlertid noe flere av disse utvalgene fremhever som en fortsatt 
utfordring. I Læringsmiljøutvalget fungerer dette bra, mens andre utvalg rapporterer at studentrepresentant 
ikke møter eller møter uforberedt. Å motivere til økt studentdeltakelse er derfor et klart forbedringsområde 
for flere utvalg.  
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Strategiske føringer for arbeidet med virksomhetsplan 2020 – 2021 og
kommende 4 årsperiode

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret har drøftetstrategiske fokusområder og vedtar at følgende områder gis særlig oppmerksomhet i
høgskolens planer og virksomhet i neste 4 årsperiode:

1. Internasjonalisering
2. Bærekraft
3. Ekstern samhandling
4. Campusutvikling

Saksframstilling
VID vitenskapelige høgskole har nå eksistert i 3 år og første 2-årige virksomhetsplanperiode av
strategiplanperioden 2018-2028 går mot slutten.

Virksomhetsplanen er høgskolens overordnede plan og styringsdokument for del av strategiperioden, en 2-årig
og rullerende plan, for å realisere høgskolens vedtatte strategiplan.
Virksomhetsplanen uttrykker styrets prioriteringer, som handlingsplanene for høgskolens fakulteter, sentre og
seksjoner skal bidra til å realisere og som høgskolens samlede ledelse har ansvar for å følge opp.

I første del av fusjons- og strategiperioden har virksomheten vært konsentrert om å realisere 4 prioriterte
hovedmål:

1. Sikre at system for utdanningskvalitet er implementert og godkjent av NOKUT.
2. Sikre at kriteriene for akkreditering som vitenskapelig høgskole er oppfylt innen 01.01.2019 for hele

VIDs utdannings-, forsknings- og kompetanseportefølje.
a. Sikre at KD’s krav til gjennomstrømming, antall stipendiater, samt dybde og bredde i fagmiljø er

innfridd for høgskolens 2 ph.d.-studier
b. Sikre høy internasjonal kvalitet innenfor forskning og utdanning gjennom økt samarbeid med

nasjonale og internasjonale fagmiljø.
3. Sikre en bærekraftig og samfunnsrelevant utvikling av en profilert studieportefølje
4. Sikre hensiktsmessig, effektiv og bærekraftig utvikling av høgskolen/organisasjonen

a. Sikre en vellykket sammenslåing mellom Diakonova og VID
b. Sikre hensiktsmessig organisering, høy kvalitet og effektiv bruk av administrative ressurser og

støttefunksjone
c. Sikre en utvikling av høgskolens campuser i tråd med høgskolens strategi, verdier og profil

Ved inngangen til 2019 kunne høgskolen konstatere at hovedmål 1 og 2 er nådd.

I 2019 er oppmerksomheten konsentrert på hovedmålene 3 og 4, samtidig som det kontinuerlig fokuseres på å
opprettholde og utvikle resultatene knyttet til hovedmål 1 og 2. Internasjonalisering og bærekraft, og hvordan
dette utfordrer høgskolens virksomhet, skal ha særlig prioritet og det er lagt inn flere interne styringsparametere
i virksomhetsplanen for å følge opp resultater knyttet til disse områdene i 2019.
Det er også lagt inn nye interne styringsparametere knyttet til kommunikasjon og ekstern samhandling.
Å redusere klimaavtrykk knyttet til høgskolens virksomhet er tatt inn som et eksplisitt tiltak og skal følges opp i
alle høgskolens organisasjonsenheter.
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Strategisk fokus for neste 4 årsperiode og føringer for virksomhetsplan for 2020 og 
2021 
 
I løpet av høsten 2019 skal det utarbeides ny virksomhetsplan for kommende 2 årsperiode. Virksomhetsplanen 
rulleres årlig og har et 2-årsperspektiv. 
Forut for dette arbeidet ønskes styrets føringer for hvilke strategiske fokus høgskolen bør/skal vektlegge i en 
neste fase av strategiplanperioden.  
 
I VIDs strategiplan er det formulert 6 hovedstrategier for perioden 2018-2028. For neste 4 år av 
strategiplanperioden foreslås det å ha særlig oppmerksom på hovedstrategien: 

«VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og bærekraftig 
virksomhet» (jfr. Strategiplan VID 2018-2028, s. 2, kulepkt. 4).  

 
I strategiplanen er dette utdypet med beskrivelsen av veivalg som handler om å gjennomgå avtaleporteføljen, 
prioritere partnere/institusjonsavtaler som kopler utdannings- og forskningssamarbeid og gir gjensidig 
kunnskaps- og kompetanseutvikling, og samhandle på måter som reduserer det økologiske fotavtrykket. VIDs 
utvikling skjer i stor grad gjennom de nettverk av samarbeid og kunnskapsdeling høgskolen er en del av. VID 
skal styrke kontakten med internasjonale forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer, i Europa og verden 
forøvrig. Partnere skal prioriteres gjennom tilrettelagte «hovedveier» for studenter og ansatte til og fra Norge.  
Alle utdanninger ved VID skal ha en internasjonal dimensjon og sette fag-, forsknings- og praksisfelt inn i   
internasjonale sammenhenger. I tillegg har VID ved inngangen til 2019 gått inn i European University-alliansen 
og dette legger føringer for satsinger fra 2020.  
 
Bærekraft som kjennetegn og mål for virksomheter har kommet sterkt siste årene og handler om ulike sider ved 
virksomhetene; faglig, sosialt, miljø- og klimamessig, økonomisk m.m. VID må konkretisere og følge opp slike 
mål. Dette gjelder særlig for den pågående og planlagte campusutviklingen som preger alle høgskolens 
studiesteder, men er også relatert til utdannings- og forskningsvirksomheten og måten høgskolen driver sin 
virksomhet på. Bærekraftmålene bør være sentrale som rammeverk for høgskolens prioriteringer og mål. 
 
Internasjonalisering i utdanning og forskning og bærekraft som satsingsområder innebærer potensiale for 
spenning og interessekonflikt. Dette må adresseres og høgskolen må ha høy grad av bevissthet på 
håndteringen av dilemmaer som kan oppstå knyttet til dette. I VIDs EUI-satsning legges det derfor opp til 
bærekraftige former for internasjonalisering, herunder en plattform for en digital European University- campus. 
 
For å ta hovedstrategi 1 og 2 videre, utdanne framtidens profesjonsutøvere og integrere praksisnær forskning, 
forskningsnær utdanning og forskning på utdanning, skal VID styrke sin posisjon som foretrukket 
samarbeidspartner lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Veivalg for å styrke samhandlingen med eierne, 
sivilsamfunnet og relevante aktører med tilknytning til VID og styrke deltakelsen fra brukere og praksisfelt i 
utviklingen og evalueringen av utdanningstilbud og forskningssatsinger, skal sikre hovedstrategiene 1 og 2. 
VIDs eksterne kommunikasjon og samhandling skal styrke høgskolens synlighet overfor fremtidige studenter, 
ansatte og offentligheten. 
 
Utvikling av høgskolens campus er en forutsetning for alle strategiene og hele bredden av VIDs virksomhet. 
Utvikling av framtidige campus som skaper nye samarbeids- og læringsmåter, styrker samhandlingen med 
eierne, sivilsamfunnet og relevante aktører med tilknytning til VIDs fagområder, og som uttrykker en tydelig VID-
signatur med sosial og miljømessig bærekraft, er virkemidler nedfelt i strategiplanen.  
 
På denne bakgrunn foreslås det at følgende områder gis særlig oppmerksomhet i høgskolens virksomhet de 
neste 4 årene: 

1. Internasjonalisering 
2. Bærekraft  
3. Ekstern samhandling 
4. Campusutvikling 

 
 

Vedlegg:  
1. Strategiplan VID 2018-2028, vedtatt i høgskolestyret 13.06.2017, justert 21.09.2017 
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Strategiplan VID  
2018-2028 
 
Vedtatt i høgskolestyret 13.06.2017, justert 21.09.2017 
 

Om VID 

Historie, profil, visjon og oppdrag 
VID vitenskapelige høgskole ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire 
diakonale/kirkelige høgskoler.  Hensikten med fusjonen var en større, bedre og mer 
slagkraftig institusjon innenfor privat, ideell, ikke-kommersiell del av universitets- og 
høgskolesektoren i Norge. 
 
VIDs historie er basert på diakonalt og misjonalt pionérarbeid 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.  
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Verdier og motto 
VID bygger sin virksomhet på følgende verdier:  

 Helhetlig menneskesyn 

 Solidarisk engasjement 

 Fremtidsrettet kunnskap 

På denne bakgrunn er følgende motto valgt for VID: 
 

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt 
 
 

Strategien – kortform 

VIDs strategi for 2018-2028 kan formuleres som tre punkter:  
 Skjerpet verdibevissthet  

 Neste generasjons praksis  

 Styrket posisjon 

VID skal tydeliggjøre verdiprofilen for å tilby etterspurte utdanninger og bidra til 
betydningsfull forskningsinnsats.   
 
VID vil i utdanning, forskning, formidling og innovasjonsarbeid særlig fokusere på 
fremtidsrettet profesjonsutøvelse av høy, internasjonal kvalitet.  
 
VID skal styrke sin posisjon lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt som en livskraftig og 
foretrukket utdannings- og forskningsinstitusjon. 
 

Hovedstrategiene for 2018-2028  

 VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper neste 

generasjons praksis 

 VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 

 VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse og 

livssynskompetanse  

 VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling, solidarisk samhandling og 

bærekraftig virksomhet 

 VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og utdanning 

 VID vokser – nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder med sterk regional 

posisjon og godt tilgjengelige utdanningstilbud 
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For perioden frem mot 2019, for å innfri Kunnskapsdepartementets gjeldende 
studiekvalitetsforskrift, vil VID måtte nå følgende strategiske målsettinger: 
 

 VID er en nasjonal vitenskapelig høgskole med et akkrediteringsgrunnlag som dekker 

vesentlige deler av VIDs faglige virksomhet. 

 VID har to ph.d.-studier som fullt ut innfrir KDs krav til gjennomstrømning, antall 

stipendiater, samt dybde og bredde i fagmiljø innenfor alle vesentlige deler av 

doktorgradsstudiene. 

 Hele utdannings-, forsknings- og kompetanseporteføljen er tilpasset nytt 

akkrediteringsgrunnlag. 

 VID har styrket samarbeidet med nasjonale og internasjonale fagmiljøer som sikrer høy 

internasjonal kvalitet innenfor forskning og utdanning 

VID skal som en del av den samlede strategien opprettholde disse målsettingene etter 2019.  
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Utdypning av VIDs hovedstrategier for 2018-2028 

 

VID utdanner fremtidens profesjonsutøvere – studenter og ansatte skaper 
neste generasjons praksis 
VID har med sin historie og verdiprofil et særlig ansvar for å danne og utdanne kompetente 
profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren og 
kirken.  
 
Bruk av ny teknologi, styrket brukermedvirkning, økende andel eldre med tilhørende helse- 
og omsorgsbehov, tverrfaglighet og oppgaveglidning, tettere samarbeid mellom utdanning 
og praksisfelt, sterkere innslag av flerkultur og andre uttrykk for globalisering, økt behov for 
støtte fra familienettverk og frivillig engasjement i sivilsamfunnet, er noen av de trekk og 
trender som vil utfordre fremtidens profesjonsutøvere og yrkesutøvere med basis i VIDs 
fagområder og profesjonsutdanninger. VIDs utdanninger, læringsformer og forsknings- og 
utviklingsvirksomhet skal bidra til å danne og utruste mennesker gjennom en solid 
kunnskapsbase og gode holdninger for å møte de utfordringer og nyskapingsbehov slike 
trender gir. 
 
VID vil generelt styrke samarbeidet med institusjoner og andre aktører på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå for å forberede og bidra til utvikling av neste generasjons tjenestetilbud. VID 
vil særlig videreutvikle samarbeidet, felles kunnskapsutvikling og sosial innovasjon med de 
institusjoner og organisasjoner som høgskolens eiere representerer. 
 
Veivalg: 

 Etablere langsiktige samarbeids- og utviklingsavtaler om utdanning, innovasjon og forskning 

med institusjoner og organisasjoner innenfor helse, sosial, kirke og misjon  

 Utvikle fremtidige campuser som skaper nye samarbeids- og læringsmåter, styrker 

samhandlingen med eierne, sivilsamfunnet og relevante aktører med tilknytning til VIDs 

fagområder, og uttrykker en tydelig VID-signatur med sosial og miljømessig bærekraft. 

 Styrke graden av tverrfaglighet og tverrprofesjonell samarbeidslæring i utdanningene 

 Styrke fasiliteter for og bruk av simulering og ferdighetstrening i alle profesjonsutdanninger 

 Styrke deltakelsen fra brukere og praksisfelt i utviklingen og evalueringen av 

utdanningstilbud og forskningssatsinger 

 Styrke informasjons- og e-læringskompetansen hos studenter og ansatte 

 Prioritere forskning med fokus på fremtidens samfunnsoppgaver og profesjonsutfordringer 

 

VID integrerer – praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og 
forskning på utdanning 
VID vil styrke praksisnær forskning, forskningsnær utdanning og forskning på utdanning. 
Koblingen mellom utdanning, profesjonell praksis og forskning skal systematisk utforskes og 
utnyttes.  
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VID skal kombinere tverrfaglighet og god samhandling mellom studenter og ansatte for å 
skape en vitenskapelig helhet kjennetegnet av høy internasjonal kvalitet innenfor utdanning 
og forskning. Ved VID bidrar alle medarbeidere og studenter til å skape god læring og 
kunnskapsutvikling. 
 
Veivalg: 

 Opprette et senter for læring i profesjonsutdanning og praksisfelt 

 Utvikle ordninger for å styrke verdsettingen av undervisning og utdanning, og tydeliggjøre 

pedagogiske utviklings- og karrieremuligheter  

 Styrke kompetansen på utdanningsledelse 

 Videreutvikle tverrfaglige forskningsgrupper 

 Øke graden av studentaktiv forskning 

 Gi ansatte mulighet for kombinasjonsstillinger 

VID-signaturen profilerer og rekrutterer – verdibevissthet, kulturforståelse 
og livssynskompetanse   
VID skal ha en tydelig diakonal verdiprofil og være seg bevisst sin kirkelige forankring. Begge 
deler skal prege utformingen av utdanningstilbud, forskning- og utviklingsarbeid og 
rekrutteringen av studenter og ansatte. 
 
Kandidater fra VID forventes å ha en høy verdibevissthet, flerkulturell kompetanse og en 
reflektert trygghet i møte med mennesker med annet livssyn enn sitt eget.  
 
VIDs utdanningsportefølje og forskningssatsinger skal gi prioritet til sårbare og 
marginaliserte grupper mennesker både i Norge og internasjonalt. VID vil styrke fokus på 
utenforskap og medborgerskap i utdanninger og forskning og bruke en kristen-diakonal 
verditradisjon til å sette fokus på menneskesyn, myndiggjøring, etikk, globalt ansvar og evne 
til sosial innovasjon. 
 
VID-signaturen skal tydeliggjøre VIDs samfunnsbidrag. 
 
Veivalg: 

 Prioritere verdivalg og signaturprofilering 

 Gjennomføre profilemner i studieprogrammene 

 Vurdere nye studietilbud og forskningssatsinger som utvikler VID-signaturen 

 Videreutvikle og forske på VIDs historiske arkiv 

VID engasjerer seg globalt – internasjonal kunnskapsutvikling og solidarisk 
samhandling 
VIDs videre utvikling vil i stor grad skje gjennom de nettverk av samarbeid og 
kunnskapsdeling som høgskolen er en del av VID vil styrke kontakten med internasjonale 
forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer, i Europa og verden forøvrig. Noen partnere 
vil bli prioritert for å gi en sterkere utvekslingseffekt gjennom tilrettelagte «hovedveier» for 
studenter og ansatte til og fra Norge.  
 
Alle utdanninger ved VID skal ha en internasjonal dimensjon og sette fag-, forsknings- og 
praksisfelt inn i internasjonale sammenhenger. Studenter og ansatte ved VID vil tilbringe mer 
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tid ved utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner. VID skalstyrkes som et attraktivt 
studiested, med et godt utviklet mottaksapparat for studenter, ph.d.-studenter og erfarne 
forskere.  
 
VID skal, på bakgrunn av historiske relasjoner og et globalt ansvar, kjennetegnes av engasjert 
samarbeid, samhandling og partnerskap med fagmiljøer og institusjoner i det globale sør. 
Slike relasjoner skal bidra til felles og gjensidig kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling, 
kompetanse- og kapasitetsbygging. 
 
Veivalg: 

 Gjennomgå avtaleportefølje med tanke på prioritering av partnerinstitusjoner 

 Prioritere helhetlige institusjonsavtaler som kobler utdannings- og forskningssamarbeid 

 Prioritere samarbeid med partnere fra det globale sør som gir gjensidig kunnskaps- og 

kompetanseutvikling  

 Utvikle måter å samhandle på globalt som reduserer det økologiske fotavtrykket 

 Være en pådriver for tilgjengeliggjøring av forskningsresultater og forskningsdata  

VID strekker seg – fremragende fagmiljøer innenfor forskning, utvikling og 
utdanning 
VID skal gjennomføre et kompetanse- og forskningsløft for å styrke den forskningsmessige 
basis for VIDs utdanninger og kunnskapsutvikling. VID skal i tillegg utvikle fremragende 
forsknings- og utdanningsmiljøer som publiserer i anerkjente internasjonale 
publiseringskanaler med gjennomslagskraft.  
 
VID vil i strategiperioden styrke forskningsgruppene gjennom god ledelse og nødvendig 
ressurstilgang. Forskningen innenfor VIDs fagområder skal holde høyt internasjonalt nivå, gi 
ambisiøse publikasjoner og bidra til utvikling og nyskaping i samfunn, kirke og annen ideell 
og verdibasert praksis. VID vil i strategiperioden tydeliggjøre og videreutvikle områder hvor 
høgskolen har eller representerer nasjonal spisskompetanse. 
 
Veivalg: 

 Rekruttere dyktige fagpersoner og forskere, gjerne med en internasjonal bakgrunn 

 Gjennomføre kompetanseheving og systematisk rekruttering til fellesressursene og 

administrative funksjoner i fakulteter, seksjoner og sentre for å bidra til å oppnå høgskolens 

ambisjoner 

 Opprettholde og eventuelt styrke bevilgningsnivå til sterke utdannings- og forskningsmiljøer 

Prioritere arbeidet med å utvikle ambisiøse søknader om forsknings- og utviklingsmidler 

 Etablere et International Advisory Board som kan gi strategiske råd for VIDs videre utvikling 

og posisjonering 

 

VID vokser – som nasjonal vitenskapelig høgskole på utvalgte fagområder 
med sterk regional posisjonering og godt tilgjengelige utdanningstilbud 
VID skal ha en beredskap for ytterligere institusjonell vekst på bakgrunn av muligheter som 
melder seg og en vurdering av hvordan slike utvidelser kan styrke VID faglig og ressursmessig 
og bidra til å utvikle VID som idé og institusjon. Planlagte samlokaliseringer og 
campusutvikling skal bidra til det samme. 
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Gjennom en styrking av faglig, administrativ og ekstern samhandling skal VID, innenfor 
høgskolens fagområder og med høgskolens profil, befeste seg som en nasjonal vitenskapelig 
høgskole med et sterkt regionalt nedslag og gode samarbeidsrelasjoner lokalt.  
 
VID har som målsetting for strategiperioden å befeste seg som den største private, ideelle 
institusjonen i universitets- og høgskolesektoren og vil vurdere en utvidelse av antall 
doktorgradsområder i samarbeid med andre institusjoner med tanke på utvikling mot et 
verdibasert universitet.  
 
Fleksibel utdanning, med god tilgjengelighet for potensielle studenter og andre 
interessenter, vil få økt oppmerksomhet i videreutviklingen og utvidelsen av VIDs faglige 
tilbud.  
 
VIDs eksterne kommunikasjon og samhandling skal styrke høgskolens synlighet overfor 
fremtidige studenter og ansatte, og være en tydelig og utfordrende stemme i offentligheten. 
 
Veivalg: 

 Utforske og utrede utvidelse av virksomheten og antall doktorgradsromåder  

 Konsolidere og effektivisere nåværende organisasjon og interne samhandling 

 Gjennomføre en dreining av den administrative driften over til digitale løsninger og tjenester 

for studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere 

 Styrke ekstern finansiering av utdanning og forskning 

 Vurdere oppstart av nye studieprogram og forskningssatsinger 

 Investere i digitale løsninger som kan virke effektiviserende, kvalitetshevende og samtidig 

styrke ambisjoner for fleksibel utdanning 

 Styrke ekstern kommunikasjon og samhandling 

 

Hva er de viktigste faktorene for å realisere strategien? 

 Studenter og medarbeidere med engasjement for VID  

 Et godt omdømme som en kvalitetsinstitusjon med et foretrukket studie- og arbeidsmiljø 
blant potensielle studenter og ansatte  

 Et attraktivt lærings- og studiemiljø med god kommunikasjon og samhandling, også på tvers 
av studiesteder og regioner  

 Rask samlokalisering med utvikling av attraktive campuser 

 Et støttende arbeidsmiljø i en utviklingsperiode som krever mye av den enkelte medarbeider.  

 God ledelse og organisering av virksomheten   

 Kompetente medarbeidere i alle ledd som bidrar til å løfte VID 

 Rekruttering av nye medarbeidere med høy kompetanse, gjerne også med internasjonal 
erfaring/bakgrunn 

 En stabilt god økonomisk situasjon som gir rom for satsninger og utvikling  

 Gode relasjoner til eierne for å sikre vilje til å satse på VID og for å utvikle god samhandling 
med de virksomheter og institusjoner eierne representerer 
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Arkivsak-dok.: 16/00020-13 Arkivkode.:
SaksbehandlerMargrethe S. Løfqvist

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 18.06.2019

Presisering av ansvar og ytterligere delegering av myndighet fra
høgskolens styre til Utdanningsutvalget

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget gis myndighet til å godkjenne fag-og studieplaner for utdanninger ved VID

vitenskapelige høgskole.
2. Utdanningsutvalget foretar en akkrediteringsprosess for nye studier ved å vurdere om vilkår i sentrale

forskrifter om utdanningskvalitet er oppfylt.
3. Utdanningsutvalget tilrår etablering av nye studier.

Saksframstilling:
Det er høgskolens styre som bestemmer hvilke utdanninger VID vitenskapelige høgskole skal tilby. Styresak om
høgskolens studieportefølje behandles hver høstda porteføljen har strategisk betydning for høgskolens faglige
profil og kostnadsutvikling framover. Forut for årlig søknad om statstilskudd behandler og prioriterer styret hvilke studier
som høgskolen skal fortsette å tilby, og hvilke nye studier det eventuelt ønskes søkt tilskudd til.

Nye utdanninger innenfor høgskolens ansvarsområde akkrediteres og etableres med hjemmel i lov 1. april 2005
nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-1 (3). Akkreditering, forstått som faglig bedømming, skjer i henhold til
kriterier og standarder satt av Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Ved VID vitenskapelige høgskole har styretmyndighet til å etablere nye bachelorutdanninger innenfor alle
fagområder, og masterutdanninger innenfor fagområder som omfattes av høgskolens doktorgradsutdanninger.
Per i dag er det styret som godkjenner fag-/studieplan innenfor det samme ansvarsområdet.

Rektor er delegert myndighet til å etablere utdanninger med et omfang opp til og med 60 studiepoeng.

Utdanningsutvalget er etrådgivende utvalg for rektor i saker som omhandler utdanning og utdanningskvalitet,
og er delegert godkjenningsmyndigheti følgende saker:

• Godkjenne nye emnebeskrivelser, fag- og studieplaner til og med 60 studiepoeng.
• Godkjenne revisjon av alle emnebeskrivelser, fag-og studieplaner, så fremt ikke endringene medfører

betydelige endringer i studiets målsetting, innhold eller ressursrammer.

De siste års skjerpede krav til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT
krever øktinnsats og større grad av ansvarliggjøring i akkrediteringsprosessen fra høgskolens side. Krav til
fakultetenes saksforberedelse forut for en akkrediteringsprosess er, og vil bli, ytterligere skjerpet. I tillegg
foreslåsdetat Utdanningsutvalgetfår større ansvarfor kvalitetssikring av akkrediteringsprosessen. Dette kan
skje ved at Utdanningsutvalgetgis myndighet til å godkjenne fag- og studieplaner, samt økt ansvar for å sjekke
at forskriftsfestede kriterier fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT er innfridd. Den faglige kvalitetssikrings- og
akkrediteringsprosessen vil således ferdigstilles før etableringssakertilrås overfor rektor eller styret.

Saksgangen i akkrediteringsprosessen for nye studier blir heretter som følger:
1. Utdanningsutvalget godkjenner fag-/studieplan.
2. Utdanningsutvalget vurderer om vilkårene i forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med

utdanningskvaliteten i høyere utdanning og i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og
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kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning er oppfylt, og gir en faglig akkreditering av 
studiet. 

3. Utdanningsutvalget tilrår etablering av utdanningen. 
4. Rektor eller høgskolestyret fastsetter etablering at nytt studium.  
 
Hjemmelsgrunnlag for akkrediterings- og etableringssaker: 
 
Utdanningsutvalgets vedtak er hjemlet i: 
- lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 (2) og § 3-3 (3) 
- forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
- forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning 
 
Høgskolestyrets/rektors vedtak er hjemlet i: 
- lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-1 (3) 
 

 
 

Vedlegg:  
Retningslinjer for Utdanningsutvalget, revidert juni 2019 – utkast 
 
 



31/19 Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID - 15/01061-2 Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID : Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID

Arkivsak-dok.: 15/01061-2 Arkivkode.: 011
SaksbehandlerKaren Sikveland

Saksgang Møtedato
Høgskolestyret VID 18.06.2019

Gjennomgang og revisjon av instruks for styret i VID

Forslag til vedtak:
Høgskolestyret har gjennomgått instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole og
godkjenner forslaget til revidert instruks med de innspill som framkom i møtet.

Sammendrag
Det er behov for en gjennomgang av gjeldende instruks for styret i VID vitenskapelige
høgskole.

Dette begrunnes i følgende forhold:
1. Det er i løpet av 2018 valgt nye medlemmer av høgskolestyret.
2. Styreleder ønsker elektronisk signatur i styreportalen som prosedyre for godkjenning

av protokoll.

Punkt 1 tilsier at det kan være nyttig med en gjennomgang av styreinstruksen for at styrets
medlemmer skal være kjent med og eventuelt ha behov for å drøfte styrets ansvar, rolle og
oppgaver.

Punkt 2 tilsier atstyreinstruksen revideres for å tilpasses og hjemle ny praksis knyttet til
godkjenning av møteprotokollene.

Vedlagt følger gjeldende styreinstruks med «spor endring» for å synliggjøre forslag til
revisjon.

Vedlegg:
1. Instruks for styret i VID vitenskapelige høgskole AS, revidert juni 2019 –utkast pr

03.06.19
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Styreinstruks for
VID vitenskapelige høgskole AS

Vedtatt av høgskolestyret 15.09.2015, revidert 18.06.2019
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Denne styreinstruksen er fastsatt av styret i VID vitenskapelige høgskole AS i henhold til § 6-
23 i aksjeloven av 1997. 
 

1 Instruksens formål 
Instruksen skal regulere høgskolestyrets ansvar, oppgaver, saksbehandling og arbeidsform, 
avklare styreleders og rektors arbeidsoppgaver og plikter overfor høgskolestyret, og 
forholdet mellom styret og rektor.  
 

2 Høgskolestyrets ansvar 
Høgskolestyret er øverste organ for høgskolen, og høgskolestyrets ansvar er hjemlet i 
Universitets- og høyskoleloven (Uhl) § 9 – 1: 

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige 
virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i 
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og 
mål som gis av overordnet myndighet. 
(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter 
delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin 
avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av 
denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i 
adgangen til å delegere. 

Høgskolestyret har videre det overordnede ansvar for at høgskolen drives i samsvar med 
dens grunnlag og formål slik dette kommer til uttrykk i §§ 3 og 4 i høgskolens vedtekter.  
I det følgende benevnes ”høgskolestyret” med ”styret”. 
 

3 Styrets oppgaver 
Styret skal behandle saker som er pålagt i lov og vedtekter, samt de saker som følger av denne 
styreinstruksen. Herunder skal styret behandle saker som ligger utenfor rektors lov- eller 
vedtektsbestemte kompetanse fordi disse etter høgskolens forhold er av uvanlig art eller er 
av stor betydning, jf. også punkt (17.7). 
 
Styret plikter å iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. 

3.1 Hvilke saker som skal styrebehandles  

Styret skal blant annet behandle og treffe nødvendige beslutninger i følgende saker:  
 

a) Ansette og avsette høgskolens rektor. 
b) Fastsette retningslinjer for og føre tilsyn med høgskolens virksomhet.  
c) Fastsette høgskolens budsjett og godkjenne regnskap, og påse at regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
d) Saker som styremedlemmer eller rektor krever behandlet. 
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Styret skal sørge for at høgskolen har nødvendige prosedyrer for HMS (Helse, Miljø og 
Sikkerhet) og etisk ansvar, samt se til at disse følges. 

3.2 Styrets tilsynsansvar 

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og høgskolens virksomhet for øvrig. 
Styrets medlemmer skal i alle henseender ivareta høgskolens interesser. 
Styret og rektor er ansvarlige for at eierstyret/VID Holding er orientert om viktige hendelser 
og utviklinger i høgskolen, herunder om alle saker som kan ha vesentlig betydning for 
høgskolens økonomiske stilling som helhet, eller som er av uvanlig art i forhold til høgskolens 
ordinære og formålsbestemte virksomhet. 
 
Planer, vedtak mv. som kan forventes å kreve kapitaltilførsel eller innebærer en vesentlig 
endring i høgskolens risikoprofil, skal forankres i eierstyret /VID Holding på forhånd.  
 

4 Styrets sammensetning og beslutningsdyktighet 
Styret har elleve medlemmer. Av disse er 6 eksterne medlemmer valgt av aksjonærene, 
inntil 3 medlemmer valgt av de ansatte og inntil 2 medlemmer valgt av studentene. I tillegg 
velges det 2 varamedlemmer for henholdsvis eksterne medlemmer valgt av aksjonærene, 
medlemmer valgt av de ansatte og medlemmer valgt av studentene. Hvert kjønn skal være 
representert i henhold til likestillingsloven § 13 
I styreleders fravær ledes møtene av nestleder i styret.  
Rektor er styrets sekretær. 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. 
Styrets medlemmer har plikt til å møte med mindre vedkommende har gyldig forfall. 
1. varamedlem for aksjonærvalgte styremedlemmer innkalles fast. Forfall skal meldes rektor 
så snart som mulig. Rektor sørger for at varamedlemmer innkalles. Disse innkalles 
fortløpende etter rekkefølgen på listen over varamedlemmer. 
 

5  Permisjon, fratredelse mv 
Medlem av styret som har permisjon, fratrer vervet i permisjonstiden. Varamedlem trer da 
inn som fast medlem.  
 

6  Habilitet 
Det vises til Forvaltingslovens § 6 om krav til habilitet. 
Styrets medlemmer har selv et ansvar for å vurdere egen habilitet og kan ikke delta i 
behandlingen av saker hvor vedkommende er inhabil. Dersom et medlem av styret mener å 
være inhabil, eller er i tvil om sin habilitet, skal vedkommende legge frem spørsmålet for 
styret til avgjørelse. Ved styrets behandling av spørsmål om et medlems habilitet, fratrer 
vedkommende møtet. 
Dersom et medlem er inhabilt, fratrer vedkommende møtet ved behandling av saken. 
Varamedlem innkalles dersom dette er praktisk mulig. 
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7  Styremedlemmenes rettigheter og plikter 
Styrets medlemmer har rett og plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det er ikke 
anledning til å stemme blankt annet enn ved valg. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende.  
Styremedlemmene tilkommer honorar og reisedekning etter fastsatte retningslinjer. 
 

8 Taushetsplikt 
Behandling av saker underlagt taushetsplikt skal foregå i lukkede møter. Fortrolige 
opplysninger som fremkommer eller referat fra interne diskusjoner i lukkede møter, skal ikke 
bringes videre. Brudd på lovbestemt taushetsplikt kan medføre rettslige reaksjoner. 
Dokumenter med opplysninger underlagt taushetsplikt skal samles inn ved møtets slutt. Det 
er ikke tillatt for medlemmene å kopiere eller videreformidle slike dokumenter. 
 

9 Styremøter – plan 
Styret skal normalt ha 6-7 møter i året, 3-4 i vårhalvåret og 3 i høsthalvåret. Fastsetting av 
datoer for møtene gjøres av styret for minst ett år av gangen, etter forslag utarbeidet av 
rektor i samarbeid med styreleder. I den grad det er mulig settes opp en plan for saker som 
skal behandles innen fastsatte frister. 
 
Styreleder skal, i samråd med rektor, sørge for at styret avholder møte utover de faste 
styremøtene dersom det er behov for det. For øvrig skal styreleder innkalle til møte hvis to 
styremedlemmer eller rektor krever det. 
 

10 Innkalling og saksdokumenter 
Innkalling og saksliste utarbeides og gjøres tilgjengelig av rektor. 
Saksdokumentene skal, som hovedregel, gjøres tilgjengelig senest én uke før møtet skal 
finne sted og gjøres samtidig tilgjengelig på høgskolens intranett og læringsplattform. 
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig for varamedlemmer til styret. Personalsaker og andre 
saker unntatt offentlighet sendes normalt ikke ut til varamedlemmer. 
Innkallingen skal vedlegges nødvendig saksutredning og dokumentasjon. Innkalling  og 
saksdokumenter sendes normalt elektronisk legges normalt i styreportalen.  
Tillitsvalgte får tilgang til skal motta ssaksdokumentene (unntatt personalsaker og andre 
saker unntatt offentlighet) på høgskolens intranett samtidig med øvrige ansatte og studenter 
styremedlemmene.. 
 

11  Styremøtene 
Styret skal behandle saker og treffe beslutning i møte. Møte kan unntaksvis avholdes som 
telefon- eller videokonferanse. Styret avgjør om saker som ikke er satt opp på 
møteinnkallingen, likevel skal behandles i møtet. 
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Saker som ikke kan vente til neste ordinære styremøte, kan legges frem for styreleder til 
avgjørelse på styrets vegne, med mindre saken er av vesentlig karakter eller det er 
lovmessige begrensninger. Vedtak fattet av styreleder legges frem for styret til orientering i 
neste styremøte. 
Styremøtene ledes av styreleder, eventuelt nestleder dersom styreleder ikke er til stede. Har 
styreleder eller nestleder forfall, eller ikke kan delta i behandlingen av en enkeltsak, skal det 
velges en settemøteleder av de øvrige medlemmene. 
 
Rektor avklarer med styreleder hvem fra administrasjonen som møter i styret.   
 
Styremøtene er åpne, men kan lukkes hvis saker som skal behandles er av en slik karakter at 
dette anses nødvendig, eksempelvis personalsaker eller andre saker av sensitiv karakter, der 
det av strategiske eller andre tungtveiende grunner anses viktig at saken unndras offentlig 
innsyn. Styreleder skal, i samråd med rektor, foreslå om møtene skal lukkes for andre enn 
styrets medlemmer/varamedlemmer og de i administrasjonen som er gitt møterett. Dette 
synliggjøres i sakslisten og avgjøres av styret ved godkjenning av innkalling og saksliste. Styret 
kan, i spesielle saker, innkalle andre til møte. 
 
Et forslag vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 
Skriftlig avstemming finner sted dersom et medlem krever dette. 
 

12  Protokoll 
Det skal skrives protokoll fra styremøtene. Protokollen skal utarbeides så snart som mulig 
etter styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal sendes styreleder til godkjenning før den 
sendes øvrige styremedlemmer. Det gis en merknadsfrist på 6 dager og eventuelle 
merknader sendes samtlige medlemmer i styret. Etter merknadsfristen legges protokollen til 
elektronisk signering av styremedlemmene  i styreportalen. Signeringsfristen er 1 uke. Når 
samtlige styremedlemmer har signert, anses protokollen som godkjent og publiseres på 
høgskolens intranett og læringsplattform.  
Protokollen skal angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets vedtak. Videre skal 
protokollen inneholde en kortfattet saksfremstilling og kort angi vesentlige synspunkter som 
er kommet fram i styrets behandling av saken og som har betydning for forståelsen av 
vedtaket og oppfølgingen av saken. Protokollen skal gjengi alle framsatte forslag med 
forslagsstillerens navn og styrets behandling av forslaget. Er styrets beslutning ikke 
enstemmig, skal antall stemmer for og imot angis.  
 
Medlemmene og rektor har adgang til å komme med protokolltilførsel, som i så fall må varsles 
under sakens behandling og fremsettes før møtet er avsluttet. 
          
Protokollen skal medtas i saksdokumentene til påfølgende styremøte til orientering.  
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13 Oppfølging av styrets vedtak 
Rektor er ansvarlig for gjennomføring og iverksettelse av styrets vedtak. På anmodning kan 
rektor redegjøre for styret om oppfølgingen av vedtaket. 
 

14  Evaluering 
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Styreledert fastsetter i møteplanen for styret, når og i 
hvilken form evalueringen skal skje. 
 

15  Offentlighet og informasjon 
Dokumenter som skal behandles av høgskolestyret, gjøres tilgjengelig for ansatte og 
studenter samtidig med at dokumentene sendes styrets medlemmer, med mindre rektor har 
besluttet å unnta dokumentene offentlighet. 
Styrets forhandlinger er fortrolige. Informasjon til presse/media om styrets behandling av 
saker eller vedtak skal, i den grad det anses nødvendig, gjøres av styreleder, med mindre 
annet er avtalt særskilt mellom styreleder og rektor.  
 

16 For øvrig om styreleders ansvar, oppgaver og fullmakter 
Styreleder er, sammen med rektor, VID vitenskapelige høgskoles rettslige representant, og 
disse forplikter høgskolen utad med sin felles underskrift, jf. vedtektenes § 7. 
      
Styreleder kan selv, etter samtale med og råd fra rektor, treffe avgjørelser i saker som bør 
avgjøres hurtig og som er av mindre betydning for høgskolens samlede virksomhet og 
økonomi. I slike saker bør styreleder i alminnelighet rådføre seg med styrets nestleder og 
senest i påfølgende styremøte orientere styrets øvrige medlemmer om saken. 
          
Styreleder representerer styret utad i saker som ikke omfattes av den daglige ledelse, jf. punkt 
3 og 17.7. I den grad det er mulig, bør styreleder samrå seg med rektor før styreleder avgir 
uttalelse. I uttalelser av stor prinsipiell betydning bør styreleder også samrå seg med styrets 
nestleder. Styret skal i det første påfølgende møte gis orientering om slike saker. 
 

17  Rektors ansvar, arbeidsoppgaver og plikter overfor styret 

17.1 Overordnet om rektors arbeidsoppgaver 

Rektor har ansvaret for den daglige ledelse av høgskolens virksomhet og skal utøve den 
daglige ledelse i henhold til lov og vedtekter, herunder høgskolens formål, og skal for øvrig 
følge pålegg og gjeldende retningslinjer fra styret. Rektor skal særlig påse at høgskolens 
virksomhet drives i samsvar med lov om universiteter og høgskoler. 
Rektor skal sørge for at høgskolens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at 
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.  
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Rektor har et ansvar for å søke løsninger som er gode for VID vitenskapelige høgskole som 
helhet, samt lojalt følge opp gjeldende rutiner og planer for å sikre god drift og utvikling for 
høgskolen som helhet.  

17.2 Rapportering til styret 

Rektor skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om 
høgskolens virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at rektor gir 
styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det 
enkelte styremedlem. 

17.3 Forberedelse av saker som skal styrebehandles 

Rektor skal forberede og legge frem saker til behandling i styret i samråd med styreleder, på 
en slik måte at samtlige deltakende styremedlemmer får et tilfredsstillende behandlings- og 
beslutningsgrunnlag. I forkant av hvert styremøte skal det avholdes møte med tillitsvalgte 
(hovedsammenslutningene).   

17.4 Møterett mv. i styret 

Rektor har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og uttale seg med mindre annet 
vedtak er truffet av styret i den enkelte sak. 
 
For øvrig deltar de medlemmer av administrasjonen som rektor, i samråd med styreleder, 
finner er hensiktsmessig for behandling av vedkommende sak. I den grad styret skal behandle 
saker som vedrører selskapets datterselskaper, skal rektor, hvor dette finnes hensiktsmessig 
for behandlingen av vedkommende sak, og etter samråd med styreleder, besørge at daglig 
leder for vedkommende datterselskap deltar under styrets behandling. 

17.5 Rektors saksbehandling av saker som skal fremmes for styret 

Alle saker som fremmes for styret til vedtak eller for tilslutning, skal på forhånd være 
behandlet av rektor med mindre styret bestemmer noe annet. 

17.6 Rektors ansvar for gjennomføring av styrevedtak 

Rektor er ansvarlig for å gjennomføre de vedtak som styret fatter med mindre vedtaket 
bestemmer noe annet. 

17.7 Begrensninger i rektors kompetanse 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter høgskolens forhold er av uvanlig art eller 
stor betydning. Slike saker skal forelegges styret til behandling. 
 
Rektor kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle eller når styrets 
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for høgskolen. Styret skal i så fall snarest 
underrettes om avgjørelsen.  

17.8 Representasjon utad 

Rektor representerer høgskolen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. 

17.9 Rektors habilitet 

Det vises til punkt 6. 



32/19 Eventuelt -   :

Denne behandlingen '32/19 Eventuelt' har ingen saksframlegg.
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12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 07.05.2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 12/19 

 
Møtebehandling 
Rekkefølgen på saker endret slik at sak 18/19 behandles etter sak 15/19, ellers som 
oppsatt.  
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste til høgskolestyrets møte 7. mai 2019 godkjennes 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
13/19 Rektors orientering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Møtebehandling 
Rektor redegjorde for status og pågående arbeid i høgskolen, herunder søkertall 
2019 og status og framdrift i campusutviklingsprosjektene, i tillegg til arbeid med 
miljøsertifisering, samarbeidsavtale med Bærum kommune, justering av 
organisasjonen etter første fase og KDs oppfølging av strukturreformen med tanke 
på gevinster. 
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar rektors redegjørelse til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Regnskap/økonomirapportering pr mars 2019 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 14/19 

 
Møtebehandling 
Direktør for administrativ støtte deltok under styrets behandling av saken.  
 
Resultatet per mars 2019 viser ca. 4,5 MNOK i underskudd, dvs. et positivt avvik på 
2,4 MNOK i henhold til budsjett. Inntektene er ca. 3,7 MNOK lavere, 
personalkostnadene er ca. 3,7 MNOK lavere, øvrige kostnader er ca. 2,3 MNOK 
lavere og finansinntekter ca. 0,2 MNOK høyere enn budsjett.  
 
Balansen per mars 2019 viser at VID har ca. 214,4 MNOK i eiendeler, hvorav 21,1 
MNOK i anleggsmidler og 193,3 MNOK i omløpsmidler. VID har 37,8 MNOK i 
egenkapital og 176,6 MNOK i kortsiktig gjeld.   
 
Til tross for usikkerhet i enkeltposter indikerer økonomigjennomgangen per mars at 
det styres mot et resultat i henhold til budsjett. Det vil komme kostnader knyttet til 
campusprosjektene, som det må sikres inndekning for.    
 
Styret uttrykte tilfredshet med situasjonen og solid økonomistyring.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar regnskap per 31. mars 2019 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
15/19 HMS-årsrapport 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 15/19 

 
Møtebehandling 
Hovedverneombud deltok under styrets behandling av saken.  
 
Tre saker har preget VIDs overordnede HMS-arbeid i 2018: 
- Campusutvikling 
- Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen 
- Virksomhetsoverdragelser 

 
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 
fungerende HMS-arbeid i VID. Verneområdene viser utvikling og forbedring når det 
gjelder det systematiske HMS-arbeidet og det er gjennomført medarbeidersamtaler 
for alle ansatte, med unntak av verneområder hvor det har vært skifte av leder og 
man har ventet på at ny leder kommer på plass. 
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Høgskolens beredskapsplan er revidert i 2018 og det er gjennomført 
beredskapsøvelser, brannforebyggende arbeid og brannvernopplæring for alle 
ansatte. 
 
Sykefraværet i VID i 2018 var på 5%, som er en reduksjon på 9% sammenlignet med 
2017. Sett i lys av fusjoner og virksomhetsoverdragelser gjennomført de siste årene, 
vurderes det som tilfredsstillende at sykefraværet er redusert og nært opp til målet 
om et sykefravær lavere enn 5%.  
 
Styret drøftet saken og konstaterer at det er rapportert mye godt HMS-arbeid. Styret 
etterspurte hvordan det er arbeidet med oppfølging av sykefravær og 
arbeidsmiljøundersøkelsen og dens resultater i linjen. Styret beskrev rapporten som 
en positiv rapport og ser fram til å kunne sammenligne resultatene med framtidige 
arbeidsmiljøundersøkelser.  
 
Vedtak  
HMS-årsrapport 2018 for VID vitenskapelige høgskole tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
16/19 Årlig orientering om forskningsvirksomheten ved VID 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 16/19 
2 Ledermøtet VID 14.05.2019 12/19 

 
Møtebehandling 
Prorektor for forskning deltok under styrets behandling av saken. 
 
Høgskolestyret får en årlig orienteringssak om forskningsvirksomheten ved VID med 
vekt på strategisk utvikling, vitenskapelig publisering og søknader om ekstern 
forskningsfinansiering.  
 
VID har hatt en betydelig økning i publisering fra 2017 til 2018, og har også hatt en 
jevn styrking av sampublisering med internasjonale forskere. Det er samtidig store 
forskjeller mellom fagenhetene, og en betydelig del av VIDs vitenskapelige tilsatte 
har publisert mindre enn høgskolens målsetting. En forklaring er at det er satt inn 
store FOU-ressurser til VIDs program for kompetanseheving og at det også benyttes 
FOU-ressurser til utvikling og søknader om oppdragsforskning, mens disse 
aktivitetene ikke gir samme direkte uttelling i publisering.  
  
Når det gjelder søknader om ekstern finansiering, viser det totale volumet av NFR-
inntekter en jevn økning de senere årene og ligger i 2019 på noe over 8 mill kr. VID 
har hatt en bevisst satsning på å delta i søknader om EU-midler, herunder å styrke 
kapasitet og kompetanse for slikt søknadsarbeid, men uten å få tildelinger foreløpig. 
VID har også nærmere 6 mill kr i inntekter fra oppdragsforskningsprosjekter. 
 
VID har fra 2019 en satsning på å utvikle fremragende forskningsmiljøer. Satsningen 
er konkurransebasert og skal bidra til at 2-3 miljøer ved VID evner å markere seg 
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som særlig gode forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, også mtp. 
forskningsfinansiering.  
 
VID har etablert et publiseringsfond for å støtte omleggingen til såkalt Open Access, 
som gir full og gratis tilgang til publiserte artikler for alle som ønsker det. 
 
VID arbeider aktivt med organisering av forskningsetisk arbeid, struktur og 
kulturbygging, samt opplæring i almene forskningsetiske normer innenfor 
studieprogrammene og blant vitenskapelig personale. 
 
Styret drøftet rapporten med vekt på kompetanseløftet og virkemidler for å stimulere 
til videre satsing mot professorkompetanse. Styret framhevet at rapporten gir god 
oversikt over forskningsvirksomheten i VID, synliggjør en god utvikling og balanserer 
beskrivelsen av utfordringer og mulige løsninger på en fruktbar måte. Styret uttrykte 
tilfredshet med økningen i publiseringspoeng. Styret understreket behovet for fortsatt 
satsing på kompetanseheving og for å styrke ekstern forskningsfinansiering generelt 
og særlig øke andelen NFR- og EU-finansierte prosjekter. Styret etterlyste 
informasjon om høgskolens formidlingsvirksomhet i rapporten.  
 
Vedtak  
Høgskolestyret tar orientering om forskningsvirksomheten i VID til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
17/19 Årsrapport fra Forskningsetisk utvalg, 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 17/19 
2 Ledermøtet VID 14.05.2019 11/19 

 
Møtebehandling 
Prorektor for forskning deltok under styrets behandling av saken. 
 
Forskningsetisk utvalg er et uavhengig og rådgivende organ for høgskolens ledelse 
og skal arbeide for at forskningen ved høgskolen foregår innenfor forskningsetiske 
rammer, fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål og behandle og gi 
uttalelse eller råd i forskningsetiske enkeltsaker ved meldinger om mulig brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. Forskningsetisk utvalg er også høgskolens 
redelighetsutvalg, pålagt i henhold til lov om organisering av forskningsetisk arbeid 
(LOV-2017-04-28-23), § 6. Utvalget rapporter årlig om sin virksomhet til 
høgskolestyret i forbindelse med rapportering om forskning.  
 
Utvalget har så langt ikke behandlet forskningsetiske enkeltsaker med utgangspunkt i 
meldinger om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved høgskolen 
 
Styret drøftet rapporten og understreket behovet for å ha beredskap knyttet til denne 
typen saker. Dette gjelder særlig plagiatsaker, fabrikasjon av data og spørsmål 
knyttet til samforfatterskap.   
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Vedtak  
Høgskolestyret tar årsrapport fra Forskningsetisk utvalg for 2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
18/19 Delstrategi Misjons- og diakoniarkivet til behandling i 
høgskolestyret 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 18/19 

 
Møtebehandling 
Direktør for fagstøtte deltok under styrets behandling av saken. 
 
Det er utarbeidet delstrategi for Misjons- og diakoniarkivet (MDA). Hensikten med 
delstrategien er å knytte virksomheten tydeligere til VIDs overordnede strategiske 
mål, tydeliggjøre tilknytningen til høgskolens forskning og undervisning, samt å 
tydeliggjøre et utvidet sektoransvaret for historiske arkiv knyttet til misjons- og 
diakonibevegelsen i Norge.  
 
Lokaliseringen av arkivet er aktualisert i forbindelse med sammenslåing av VIDs 
campus i Rogaland og det må sikres forskriftsmessige krav til arkivmagasiner.  
 
Styret drøftet saken. 
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret vedtar delstrategi for Misjons- og diakoniarkivet. 
2. Styret ser frem til at avtale mellom Misjons- og diakoniarkivet og Arkivverket 

om utvidet sektoransvar inngås. 
3. Styret støtter kriteriene for valg av lokasjon for Misjons- og diakoniarkivet og 

ber om å få saken tilbake for beslutning i styremøtet i juni. 
 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
19/19 Rapport om mulig samarbeid med NLA Høgskolen om felles 
ph.d.-grad i pedagogikk og utdanning med NLA Høgskolen 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 19/19 

 
Møtebehandling 
Prorektor for forskning deltok under styrets behandling av saken. 
 
Det er gjennomført en mulighetsstudie knyttet til samarbeid om felles ph.d.-studium i 
pedagogikk. Styret drøftet saken med utgangspunkt i rapporten fra mulighetsstudien.   
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Styret uttrykte sterk støtte til det foreslåtte fellesgradssamarbeidet. Pedagogikk er et 
aktuelt fagområdet for VID, særlig innenfor profesjonsutdanningene, og kan koples 
fruktbart til mange fagområder i VID. Samarbeid om en pedagogisk ph.d.-grad med 
en så tydelig, aktuell og verdibasert profil utvider VIDs portefølje på interessante og 
strategisk viktige måter. 
 
Styret ga enstemmig støtte til å gå videre etter de linjer som er skissert og 
karakteriserte dette som en spennende inngangsport til et langsiktig utviklingsarbeid 
og samarbeid. Samtidig ser styret at dette vil bli enda et krevende prosjekt som 
kommer i tillegg til andre store prosesser i organisasjonen.  
 
Vedtak  

1. Høgskolestyret støtter forslaget om en felles ph.d.-grad med NLA Høgskolen 
innenfor pedagogikk og utdanning med den foreslåtte profilen Education, 
Existence and Diversity.        

2. Høgskolestyret er positiv til å sondere muligheter for ytterligere samarbeid 
mellom høgskolene som foreslått i mulighetsstudien. 

3. Gitt at høgskolestyret ved NLA Høgskolen stiller seg positive til forslaget, ber 
høgskolestyret rektor arbeide videre med planene gjennom å utvikle en felles 
studieplan med tanke på søknad om godkjenning hos NOKUT høsten 2020 

4. Høgskolestyret er opptatt av ressursgrunnlaget for etableringen av en ny 
ph.d.-grad og legger til grunn at ressursspørsmålet avklares i det videre 
arbeidet, herunder at det utarbeides et langtidsbudsjett for studiet, at det 
arbeides politisk for å sikre støtte til satsningen og at det sikres bærekraftige 
fag- og stipendiatmiljøer i de to eksisterende ph.d.-programmene ved VID. 

5. Høgskolestyret holdes orientert om den videre utviklingen og ber om å få seg 
forelagt en avtale for det videre samarbeidet med NLA Høgskolen i 
septembermøtet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
20/19 Forslag til møteplan for høgskolestyret 2020 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Høgskolestyret VID 07.05.2019 20/19 

 
Møtebehandling 
Høgskolestyret drøftet forslaget til møteplan for 2020 og ga følgende føringer: 
- Tidspunkt for møtestart er kl 14, det anslås en tidsramme for hvert møtet når 

innkallingen sendes ut 
- Et møte årlig over 2 dager fra lunsj-lunsj med særlig fokus på strategisaker  
- Et møte pr år legges til henholdsvis Bergen og Stavanger/Sandnes, øvrige møter 

legges til Oslo 
 
Følgende møteplan foreslås for høgskolestyret i 2020:  
 
Uke 11 10.03.20 (tirsdag)    Oslo 
Uke 19 04.05. – 05.05.20 (mandag - tirsdag) Bergen   
Uke 26 22.06.20 (mandag)    Oslo 
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Uke 39 24.09.20 (torsdag)    Oslo 
Uke 44 27.10.20 (tirsdag)    Stavanger/Sandnes  
Uke 51 15.12.20 (tirsdag)    Oslo 
 
Vedtak  
Møteplan for høgskolestyret 2020 godkjennes. 
 
Enstemmig vedtatt.  
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
 
21/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saknr 

 
Ingen saker. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
4/19 19/00204-4 Protokoll Høgskolestyret VID 05.03.2019 
 
Høgskolestyret tok orienteringssak 4/19 til orientering. 
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