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SAMMENDRAG 
 

Høgskolen i Hedmark har vurdert strategisk posisjon 2020 i lys av nasjonale signaler og utfordringer 

slik de er beskrevet i oppdragsbrevet fra Kunnskapsministeren. Slik oppdraget forutsetter, har vi også  

foretatt en grundig og kritisk vurdering av våre egne forutsetninger for å nå egne mål og for å bidra til 

å løse nasjonale utfordringer. Vi gjør også rede for de hovedgrepene vi vil gjennomføre for å realisere 

ønsket strategisk profil 2020.  

Høgskolen i Hedmarks ønskede strategiske profil 2020 er en høyere utdanningsinstitusjon som 

arbeider for å realisere visjonen «Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv – på vei mot 

universitet» og ivaretar verdiene kvalitet, ansvar og nærhet. Høgskolen skal ha robuste bachelor- , 

master- og ph.d.-program med en tydelig arbeidslivstilknytning og utdanne høyt kvalifiserte,  

utviklingsorienterte og ansettbare kandidater. Høgskolen skal være anerkjent som regional 

kompetansedrivkraft, som god tilrettelegger for Livslang læring og for sin ledende rolle med å skaffe 

oppdragsmidler og utnytte oppdragsprosjekt i arbeid med utdanningskvalitet og  for å fremme 

kunnskapsutvikling for og  med arbeidslivet.  Høgskolen skal  ha styrket sitt internasjonale arbeid og 

ha lyktes med å øke forskningsinntekter fra eksterne kilder, både fra NFR og Horisont 2020.  

 

Ett hovedgrep for å nå vår ønskede posisjon i 2020 er forpliktende samarbeid med andre. For å 

fremme høy kvalitet i utdanning og forskning er vi opptatt av samarbeid både med andre høyere 

utdanningsinstitusjoner og med arbeids- og samfunnsliv, og vi er opptatt av at samarbeidet både må 

skje på fagområdenivå og på institusjonsnivå. I dokumentet foreslår vi en modell for slikt samarbeid 

som vi ønsker å bruke som utgangspunkt. Institusjonelt har høgskolen de siste årene videreutviklet 

samarbeidet med Karlstads universitet. Det ønsker vi å styrke, samtidig som vi utvikler nasjonalt    

samarbeid. 

Per i dag ser høgskolen ingen realistiske sammenslåingsalternativer som vi mener vil kunne bidra til å 

styrke høgskolens profil og fremme høy kvalitet i utdanning og forskning i perioden fram mot 2020. 

Vi mener vi dokumenterer at Høgskolen i Hedmark evner å arbeide med robusthet og kvalitet, og at 

vi framstår som en profilert høgskole som ivaretar både spiss- og breddesatsinger og lykkes med det.  

Med et studenttall som totalt sett nærmer seg 8000, hvorav 6500 er egenfinansierte, har vi også et 

studenttall som gir grunnlag for en robust institusjonsstørrelse. Vi argumenterer derfor for at 

Høgskolen i Hedmark fram mot 2020 fortsetter som en selvstendig institusjon som er i aktivt og 

forpliktende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv og med andre høyere utdanningsinstitusjoner 

nasjonalt og internasjonalt.  
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DEL I: INNLEDNING 
 

Hvordan vi forstår oppdraget 
Selv om oppdragets overskrift er struktur, har vi merket oss at det er kvalitet som løftes fram som det 

overordnede målet: «Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning», for å sitere 

setning nummer to i oppdragsbrevet, eller «Kvalitet skal være det avgjørende prinsippet for hvilken 

struktur vi skal ha, ikke omvendt» for å sitere Kunnskapsministerens tale på kontaktkonferansen i 

januar 2014. Dette har vært vårt utgangspunkt i arbeidet med å svare. Vi har diskutert det vi kaller 

bakteppespørsmålene, dvs. spørsmålene s. 3 i oppdragsbrevet, men konsentrerer oss i dette 

innspillet om å besvare selve oppdraget, kulepunktene på s. 4. På dialogmøtet 23.9. i Oslo 

oppsummerte politisk ledelse at det var de tre første av disse vi skulle konsentrere oss om. I brevet til 

institusjonene av 8.10. merker vi oss ønsket om at vi skal være konkrete i vårt svar. 

Hvordan vi har arbeidet med oppdraget 
Utgangspunktet har vært regjeringens høye ambisjoner for sektoren og vektleggingen av kvalitet. 

Samtidig er utgangspunktet i høgskolens samfunnsoppdrag, våre resultater og vårt eget arbeid med 

kvalitet, strategier og planer. Vi har videre lagt både regjeringens sjupunktsplan og Meld. St. 7: 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 til grunn.  

Vårt svar på oppdraget er delt i fem deler som i sum svarer på oppdragets sju kulepunkter (s.4), men 

er konsentrert om de tre første:  

Del I etablerer utgangspunktet for svaret: høgskolens virksomhetside fra gjeldende strategi 

og vår regionale kontekst.  

Del II: I oppdragsbrevet heter det at vi kan ta utgangspunkt i eksisterende planer i arbeidet og 

bygge på dem. Det har vi gjort, og vi gjør rede for dette i denne delen. Her gis også et 

grunnlag for å vurdere strategisk profil 2020 i form av gjennomgang av utdannings- og 

forskningsprofil med sentrale nøkkeltall.  

I Del III begrunnes ønsket strategisk profil 2020 (kulepunkt en og sju i oppdraget).   

Del IV inneholder den kritiske vurderingen av våre forutsetninger for å realisere strategisk 

profil (kulepunkt to i oppdraget). Vi har valgt å vurdere HH i lys av det som i oppdragsbrevet 

omtales som overordnet tilstandsvurdering: «En del institusjoner har problemer med å 

tiltrekke fagfolk og studenter, har få studenter på campus og uteksaminerer få kandidater. 

Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver enkelt forsker. I tillegg er evnen til å 

hente ekstern finansiering svært begrenset. […] Leverer disse institusjonene den kvalitet på 

høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre?» (s. 2). Dette er 

senest gjentatt i brevet av 8.10.: «Oppdraget må også sees i lys av evalueringer de senere 

årene som peker på små og fragmenterte fagmiljøer som hinder for høyere kvalitet i mange 

fag og ved mange institusjoner.» (s.1) 

Del V beskriver hovedgrep vi ser for å realisere ønsket strategisk profil 2020 (oppdragets 

kulepunkt 3, 4 og 6)  



5 
 

Del VI inneholder forslag til endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett (kulepunkt 

5 i oppdraget).  

Slik vi har forstått oppdragsbrevet, er det en tydelig forventning til at institusjonene foretar en 

kvalitetsvurdering: «Institusjonene må bruke tiden framover til å vurdere egne styrker og svakheter 

og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som ledd i den kommende dialogen om 

framtidig universitets- og høyskolesektor» (s.4). I lys av dette og de tydelige forventningene om høy 

kvalitet og akademisk standard har vi altså ikke bare foretatt en fornyet gjennomgang av strategien, 

men også vurdert kvalitet og robusthet. I arbeidet med den kritiske egenvurderingen har vi foretatt 

analyser med utgangspunkt i blant annet KD: Tilstandsrapport. Høyere utdanning 2014, 

Tilbakemeldinger fra etatstyringen og ulike kvalitetsvurderinger av utdanning, forskning og 

administrasjon. Vi har brukt ulike statistiske opplysninger og framskrivinger samt regionale, nasjonale 

og internasjonale analyser. Et hovedgrep er å se på utviklingen siste fem år. Resultater fra denne 

vurderingen gjenfinnes i hele dokumentet, men særlig i del IV.   

Oppdraget var til innledende drøftinger i høgskolestyret og i høgskolens strategiske ledergruppe i juni 

2014. I høstsemesteret har oppdraget vært hovedtema på alle møtene i ledergruppa og i 

høgskolestyret. Oppdraget er videre lagt fram på personalmøter på alle campus, i møte med 

tillitsvalgte og studenter samt gjennomgått i møter mellom høgskoleledelsen og avdelingsledelsene. 

Det er også diskutert med ulike eksterne parter, blant annet var det tema for høstmøtet i høgskolens 

Råd for samarbeid med arbeidslivet. Innspillet er i høst behandlet av høgskolestyret i seminar 24.-

25.9. og 23.10. Endelig utkast godkjent på sirkulasjon til styret i etterkant.    

 

 

Høgskolen i Hedmarks virksomhetsidé 
Høgskolen i Hedmark utdanner høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte kandidater til barnehage, skole, 

helsesektoren, jord- og skogbruksnæringer, offentlig forvaltning og næringsliv. Forskningen er tett 

knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar 

med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for 

kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid styrker og beriker 

høgskolens utdanningsprogram og forskning.  Høgskolen utdanner doktorgradskandidater innenfor 

to områder: anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Her har høgskolen også 

ansvar for grunnforskning.   

Høgskolen er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og 

samfunnsliv i Hedmark og Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til 

universitetsnivå. Høgskolen er organisert som en flercampusinstitusjon i fire vertskommuner: Hamar, 

Elverum, Åmot og Stor-Elvdal.  

Høgskolen tilbyr utdanninger på campus og som fleksible utdanningstilbud. Dette legger til rette for 

livslang læring. Høgskolen har også en omfattende oppdragsvirksomhet som svarer på regionale og 

nasjonale behov for etter- og videreutdanning og som gjennom forskningsoppdrag bidrar med ny 

viten på konkrete utfordringer i arbeids- og samfunnsliv.   
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Lokalisering i Hedmark 
Hedmark er landets største jord- og skogbruksfylke og arealmessig det største fylket i Sør-Norge. Per 

1.1. 2013 hadde fylket i underkant av 200.000 innbyggere. Befolkningsveksten fra 2001-2013 var på 

3,1 % mot landsgjennomsnittet på 11,6 %. De viktigste vekstområdene i fylket, Elverum med 9,8 % og 

Hamar med 8,9 %, er samtidig regionene der hovedtyngden av høgskolens studenter befinner seg.  

Framskrivinger ved hjelp av SSBs såkalte mellomalternativ viser forventet vekst for Hedmark på 14 % 

fram til 2030. Veksten kommer som følge av innflytting og er mindre enn den forventede nasjonale 

veksten. Forventet befolkningsøkning i Oslo og Akershus er til sammenlikning 30 %. Hedmark 

fylkeskommune og kommunene har en offensiv strategi for å øke befolkningsveksten. 

Fylkeskommunen har ledet en bredt forankret regional framsynsanalyse der høgskolen var aktiv 

medspiller. Kommunene tilrettelegger for økt tilflytting både gjennom økt innvandring og gjennom 

arbeid med konsekvenser av at Hedmark blir del av regionforstørringen rundt Oslo. En storstilt 

satsing på infrastruktur (vei og jernbane) gjør framtidens dagpendling til og fra regionen enklere.    

Hedmark fylke grenser til Sverige, nærmere bestemt til Värmland og Dalarna. Som grensefylke har 

Hedmark siden 1996 tatt aktivt del i EUs satsing på grenseregionalt samarbeid for å fremme sosial og 

økonomisk integrasjon (Interreg). Høgskolen har vært aktivt med i alle interreg-periodene og 

samarbeidet med Karlstads universitet, Högskolan i Dalarna og privat og offentlig sektor i 

grenseregionen. 

Hedmark fylke ligger lavt på utdanningsstatistikken. I SSBs statistikk fra 2012 over andel av 

befolkningen med høyere utdanning ligger Hedmark og Oppland lavest av fylkene i landet med 

henholdsvis 22,5 % og 22,6 %. Landssnittet er på 29,8 %, med Oslo og Akershus på topp med 

henholdsvis 46,5 % og 34,5 %. Regionalt partnerskap i Hedmark, som ledes av Hedmark 

fylkeskommune og der HH er medlem, har satt behovet for å skape kultur for læring i fylket høyest 

på sin dagsorden. Det samarbeides systematisk med å bedre holdninger til utdanning og med å få 

høyere utdanning integrert i det fylkeskommunen omtaler som det kompetanseøkonomiske 

kretsløpet. I videregående opplæring er frafallet redusert i løpet av de fem siste årene. Fra å ha ligget 

nesten nederst på statistikken ligger fylket nå nær gjennomsnittet. For dette arbeidet fikk Hedmark 

fylkeskommune den nasjonale Skoleeierprisen i 2014. 

Som fylke skårer Hedmark lavt også på investeringer til forsknings- og utviklingsarbeid. I den såkalte 

indikatorrapporten for FoU utgitt av Norges forskningsråd heter det: «Lavest FoU-innsats per 

innbygger finner vi i Hedmark (1070 kroner) og Finnmark (1610 kroner)» (s. 167). Hedmark, sammen 

med Nord-Trøndelag og Finnmark karakteriseres som landets minst FOU-intensive fylker. I Hedmark 

forteller tallene samtidig at høgskolesektoren står for 39 % av utgiftene beregnet til FoU i 2012. Dette 

understreker høgskolens betydning og rolle som kompetansedrivkraft i fylket.   

Med Hedmarks profil som jord- og skogbruksfylke er det ikke overraskende at arbeidsplasser innen 

jord- og skogbruksnæringer er viktigere i Hedmark enn ellers i landet. Også næringer tilknyttet jord- 

og skogbruk er sentrale, som næringsmiddelindustrien og bioteknologiskbaserte selskaper. Hedmark 

har videre høyere andel sysselsatte i offentlig sektor enn landsgjennomsnittet. Veksten i 

arbeidsplasser vil ifølge prognosene komme i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning og 

tjenesteyting.  
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Gitt den beskrevne utdanningsstatusen i fylket er det å øke tilgangen til høyere utdanning en sentral 

del av Høgskolen i Hedmarks samfunnsoppdrag. Høgskolen har et systematisert samarbeid ikke bare 

med fylkeskommunen, men også med vertskommunene og med de ulike regionrådene i Hedmark, og 

for lærerutdanning også med regionene i Oppland. Partene i arbeidslivet, NAV og sentrale private og 

offentlige arbeidsgivere i regionen er medlemmer av høgskolens Råd for samarbeid med arbeidslivet. 

Samarbeidet innebærer kontinuerlig dialog systematisert i et årshjul om kompetansebehov og 

høgskolens studietilbud i lys av det. Også de enkelte utdanningsprogrammene ved høgskolen 

kjennetegnes av systematisk samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. 

Kilder: Hedmark fylkeskommune: Fylkesstatistikk Hedmark 2013, Hedmark fylkeskommune: 

Framtidstro og optimisme skal prege hele Hedmark 220 000 i 2020. Regional planstrategi 2012-2015 

og www.ssb.no, Telemarksforskning: Regional analyse for Hedmark 2013, Morten Ørbeck, 

Østlandsforskning: Strukturer og endringer i arbeidsmarkedet, NAV Hedmark: 

Arbeidsmarkedsprognose 2014, Norges Forskningsråd 2014: Det norske forsknings- og 

innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. 

  

http://www.ssb.no/


8 
 

DEL II: GRUNNLAG FOR Å VURDERE STRATEGISK PROFIL 2020 

Gjeldende strategi 
Styret ved Høgskolen i Hedmark vedtok ny strategisk plan i april 2013. Fram til 2012 var HH del av 

Prosjekt Innlandsuniversitet (PIU), et samarbeid mellom de tre høgskolene i Innlandet og Hedmark og 

Oppland fylkeskommuner. Etter at prosjektet ble oppløst (da bare flertallet i HHs styre stemte ja til 

fusjon), gjennomførte HH i 2012-2013 et omfattende strategiarbeid med vekt på framtidig profil: 

Hvilke fagområder har vi i 2022? Hvilke ambisjoner har vi for dem? Hvordan skal de bidra til å fylle 

samfunnsoppdraget: regionalt, nasjonalt og internasjonalt?  

Vi tenkte langsiktig, men den strategiske planen som ble vedtatt, var for perioden 2013 – 2016. Den 

langsiktige grunnlagstenkningen i planarbeidet mener vi imidlertid gjør gjeldende strategiske plan til 

et godt grunnlag for oppdraget med å beskrive strategisk profil 2020. Vi bygger derfor på denne.  

Høgskolens visjon Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv – på vei mot universitet, 

peker ut to tydelige ambisjoner som også bidrar til høgskolens profilering.  

For det første skal høgskolen bli enda bedre til å samhandle med arbeids- og samfunnsliv og samtidig 

videreføre det faglige arbeidet som på sikt kan kvalifisere til universitetsnivå. Visjonen gjenspeiles i 

de strategiske målene og i konkretiseringen av verdiene – kvalitet, ansvar, nærhet – der det blant 

annet heter at utdanning og forskning skal fylle kvalitetskrav fra akademia og arbeidslivet og være 

tett på samfunnets utfordringer. De strategiske målene vi har satt oss for utdanning, forskning og 

kunnskapsdeling tydeliggjør samhandlingen med arbeids- og samfunnsliv: «Solide og relevante 

utdanningsprogram med styrket faglig og pedagogisk kvalitet og aktivt samarbeid med arbeids- og 

samfunnsliv», «Styrket praksisnær FoU-profil, økt forskningsinnsats, økt kvalitet og robuste 

forskerutdanninger» og «Styrke rollen som kompetansedrivkraft, regional medspiller og aktiv 

innovativ leverandør og formidler av kunnskap og forskningsresultater». 

For det andre har vi en ambisjon om en retning i kvalitetsarbeidet. I Prosjekt Innlandsuniversitetet 

hadde vi et felles mål om å kvalifisere oss til universitetsstatus sammen med HIG og HIL. I dag er HHs 

universitetsvisjon å forstå som et kvalitetskrav vi strekker oss mot som ivaretar våre høye ambisjoner 

om forskningsbaserte utdanninger, to robuste forskerutdanninger og nasjonalt og internasjonalt 

samarbeid for å fremme høy kvalitet på alle fagområdene våre samt et mål om å lykkes i å 

konkurrere om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Vi arbeider strategisk med kompetanse- 

og institusjonsbygging og for å ha en administrasjon med høy kompetanse som bidrar til å realisere 

den faglige satsingen. Innenfor de to ph.d.-områdene, anvendt økologi og lærerutdanninger, har vi 

rettigheter tilsvarende det universitetene har til å opprette nye studier. Her har vi også ekstra høye 

ambisjoner om å lykkes med forskning på et universitetsnivå. Vi har også høye ambisjoner for de to 

andre fagområdene våre, eksplisitt nedfelt i strategisk plan og virksomhetsmålene våre som å utvikle 

samarbeid med andre institusjoner om forskerutdanning innen folkehelsefag og økonomi og 

ledelsesfag. For å lykkes med dette er høy kvalitet i utdanning og forskning en forutsetning.  

 

Veien til dagens faglige profil  
Utgangspunktet for høgskolens profil er samfunnsoppdraget om å utdanne høyt kvalifiserte, 

ansettbare kandidater som kan bidra med sin kompetanse i et kunnskapsbasert arbeidsliv, et 
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arbeidsliv som vil være i stadig omstilling og som i stadig høyere grad preges av globalisering og 

medansvar for en bærekraftig utvikling. Utdanningene skal være forskningsbaserte. Profilen på 

høgskolens forskning er derfor knyttet til utdanningene og det arbeids- og samfunnsliv de utdanner 

for. Med base i Hedmark kjennetegnes høgskolen også av en profilering av utdanningene og måten 

de organiseres på, som styrker livslang læring og bidrar til økt kultur for læring og høyere utdanning. 

Når Hedmark og Innlandet kjennetegnes av lavt utdanningsnivå og lav FoU-innsats, er høgskolens 

ambisjoner og resultater spesielt viktige for regionen. Det siste tiårets målrettede satsing på å bygge 

master- og doktorgradsutdanninger og styrke forskningsinnsatsen må derfor sees som et viktig 

bidrag til regional utvikling og kompetanseheving.  

Arbeidslivstilknytning og høgskolens røtter 

Arbeidet med høgskolens profil bygger på en lang rekke prosjekter som er gjennomført siden 1994, 

da HH ble etablert ved en sammenslåing av fire institusjoner i fire kommuner: Elverum 

sykepleiehøgskole, Elverum lærerhøgskole, Hamar lærerhøgskole og Hedmark distriktshøgskole (med 

campus i Åmot, Stor-Elvdal og Hamar). Disse institusjonene hadde sine røtter i eldre institusjoner som 

alle har blitt opprettet utfra behov i arbeidslivet. Da Hamar stift ble skilt ut fra Christiania stift i 1864, 

førte det til opprettelse av Hedmarks første lærerseminar i 1867. For det var bispedømmenes ansvar 

å se til at det ble utdannet kirkesangere og lærere. I 1912 førte den voksende interessen for skogbruk 

som næring til etableringen av skogskole på Evenstad, og i 1923 fikk vi småbrukerlandbruksskole på 

Blæstad. Da det i 1925 ble etablert fylkessykehus på Elverum, begynte den nytilsatte overlegen 

umiddelbart å arbeide for en egen sykepleieutdanning for å få dekket det lokale behovet for 

arbeidskraft. Distriktshøgskolene som vokste fram fra slutten av 1960-tallet, fikk som mandat å 

utvikle nye yrkesrettede studietilbud, samt «et visst innslag av undervisning i universitetsfag på 

begynnernivå» som det het den gangen. Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon ble 

"flaggskipet" på de fleste av de nye distriktshøgskolene, så også i Hedmark. Et nytt eksempel på at en 

stor arbeidsgivers kompetansebehov løses gjennom å satse på høyere utdanning i regionen, har vi fra 

Forsvarets etablering av Østerdalen Garnison, med hovedkvarter på Rena, som hærens hovedbase i 

Sør-Norge. Høgskolen har fått i oppdrag å å utvikle ledelsesstudier og gjennom samarbeidsprosjektet 

Sivilt-militært-kompetansesamarbeid er det utviklet studietilbud innenfor krisehåndtering.  

Oppbygging av forskning etter 1994 

Høgskolene som ble fusjonert i Hedmark i 1994, var altså kjennetegnet av arbeidslivstilknytningen og 

representere lange tradisjoner som ble trukket med inn i etableringen av den nye 

høgskoleidentiteten. For profesjonsutdanningenes del illustrerer dette også at gjennom reformen 

beveget vi oss fra profilerte institusjoner til institusjoner med bredere porteføljer, men samtidig til en 

ny kategori institusjon der det ble forventet en kompetanseheving av personalet og en 

forskningsinnsats for å styrke kunnskapsgrunnlaget for de ulike utdanningene. I 1994 var høgskolen I 

Hedmark en utdanningsinstitusjon. Det er en arv vi har tatt vare på. Men samtidig var en begrunnelse 

for høgskolereformen i 1994 at fagmiljøene skulle styrkes. Den gangen var det sparsomt med 

forskningsprosjekter ved høgskolene, men reformmålet var like fullt å utvikle «høyt kompetente 

forskningsmiljøer med tilstrekkelig tyngde». For å lykkes med dette har vi måttet prioritere. Vårt valg 

har vært å knytte forskning til utdanningene for samtidig å kunne ta universitets- og høgskolelovens 

formulering om forskningsbaserte utdanninger på alvor. Med bachelorutdanningene i sentrum har vi 

bygd mastere på strategisk prioriterte områder og bygget forskningskulturer rundt dette. Vi har 

videre spisset profileringen i form av de to egenakkrediterte forskerutdanninger. Også disse har vi 

utformet slik at de kan bidra til å styrke både bachelor- og masternivå. Anvendt økologi er knyttet til 
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jord-, skog- og utmarksutdanningene og profesjonsrettede lærerutdanningsfag er knyttet til 

grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanninger i musikk og idrett 

samt lektorutdanninger og PPU. Denne strategien har hjulpet oss til å bygge robuste fagmiljøer og 

utdanningsprogram samtidig som den praksisnære forskningen er styrket. 

Arbeid med profilering og intern konsentrasjon og arbeidsdeling 

Dagens profil er resultat av et langsiktig og systematisk arbeid med både profil og kvalitet. Rundt 

årtusenskiftet ble det valgt ut innsatsområder for FoU-arbeid ved hver campus. Disse inngikk i 

vurderingen av studie- og forskningsprofilen som ble gjennomført i de såkalte campusprosjektene i 

2004-2006. I praksis var dette et institusjonsinternt arbeid med arbeidsdeling og konsentrasjon. 

Arbeidet førte til at lærerutdanningsavdelingen på Elverum ble nedlagt og lærerutdanningen ble 

konsentrert til Hamar. Videre ble helse- og idrettsutdanningene samlet under en folkehelseparaply, 

som fra 2011 også er samlokalisert på Terningen Arena, Elverum. Det er arbeidet med å bygge gode 

læringsmiljøer og med kvalitet, robusthet og sammenheng i utdanningsløpene, bl.a. felles profilering 

av bachelorgradene der arbeidslivstilknytning står sentralt, akkreditering av mastere og ph.d.-er som 

understøtter bachelorprofilen og utfasing av studieprogram (som turismestudier og studier i 

informasjon og samfunnskontakt). Dessuten er det eksempler på hele fagområder som er lagt ned 

(informatikk).  

Det er arbeidet systematisk med kompetanseheving og med spissing i strategiske forskningsområder 

koblet til utdanningene. Også utvikling av fleksible utdanninger og av campusene, også bygg- og 

infrastrukturmessig, har vært sentralt. Høgskolen har søkt å styrke rollen som regional 

kompetansedrivkraft gjennom samhandling med arbeids- og samfunnsliv om utdanning, forskning, 

innovasjon og BOA-virksomhet. Innenfor oppdragsvirksomheten har høgskolen vokst seg svært stor 

og oppdragsvirksomheten er nå en tydelig profil ved høgskolen.  

Høgskolen har også arbeidet systematisk med profesjonalisering av administrasjon i en 

flercampusinstitusjon, bl.a. ved å innføre gjennomgående matriseorganisering av den samlede 

administrasjonen. I perioden har det vært SAK-samarbeid (utdanning, forskning, administrasjon) med 

ulike partnere.  

 

 

Utdanningsprofil 

Studentvolum   

Per 1.10. 2014 er høgskolens totale studenttall: 7 717 (tilsvarende 5 955 heltidsekvivalenter). I det 

totale tallet er de eksternt finansierte studentene inkludert. Av det totale studenttallet er 6 500 

egenfinansierte studenter (tilsvarende 5 323) heltidsekvivalenter). Det er en økning på 346 

egenfinansierte studenter (tilsvarende 209 heltidsekvivalenter) fra 2013. Målt i antall egenfinansierte 

studenter er høgskolen den tolvte største statlige høyere utdanningsinstitusjonen i landet og den 

sjette største statlige høgskolen. Blant høgskolene er det bare høgskolene i Oslo-Akershus, Sør-

Trøndelag, Bergen, Buskerud-Vestfold og Telemark som har flere egenfinansierte studenter. Tabell 1 

viser høgskolens positive vekst i antall registrerte studenter fra 2009. Fra HH ble etablert i 1994, er 

studenttallet doblet. 
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Tabell 1: Utvikling i antall egenfinansierte studenter ved HH 2009-2014. Kilde: DBH.   

 Antall  Antall sammenliknet med året før 

2009 4 581 + 264 

2010 4 893 + 312 

2011 5 305 + 412 

2012 5 745 + 440 

2013 6 154 + 409 

2014 6 500 + 346 

 

HH kjennetegnes ved at vi har mange studenter på eksternt finansierte studietilbud. I 2014 er tallet 

1 217 (tilsvarende 632 heltidsekvivalenter). Målt etter antall eksternt finansierte studenter har HH de 

fem siste årene vært blant de tre største statlige institusjonene (størst i 2010, 2012 og 2013). I 2014 

har NTNU flest eksternt finansierte studenter med 1 336, mens Høgskolen i Oslo-Akershus har 1 315.    

Ved HH utgjør de eksternt finansierte studentene inneværende år 16 % av det totale studenttallet 

(11 % om vi omregner til heltidsekvivalenter). Oppdragsgivere for disse utdanningene er blant annet 

Utdanningsdirektoratet (Kompetanse for kvalitet, Ungdomstrinnsatsingen), Forsvaret og 

Helsedirektoratet (Kompetanseløftet 2015, lederopplæring i kommunesektoren i forbindelse med 

samhandlingsreformen).  

Studenter per fagområde og utdanningsnivå 

Målt i antall egenfinansierte studenter er høgskolen størst innenfor profesjonsutdanningene. De 

største bachelorutdanningene målt i antall heltidsekvivalenter per 1.10. 2014 er:  

 Sykepleie med 705 heltidsekvivalenter  

 Barnehage/førskolelærer med 558  

 Grunnskolelærerutdanning 1-7 med 314  

 Grunnskolelærerutdanning 5-10 med 224   

HHs bachelor i sykepleie er den fjerde største i landet med 5,1 % av studentene. Når det gjelder 

allmennlærer/grunnskolelærer er høgskolen nummer sju målt i antall egenfinansierte studenter og 

har 6,2 % av det samlede nasjonale studenttallet. Innenfor førskole/barnehage er HH femte størst 

med 7,2 % av landets studenter (Alle tall jf, tabell V11.5 i KDs Tilstandsrapport 2014).  Høgskolens to 

faglærerutdanninger er de største i hvert sitt slag. Faglærerutdanningen i kroppsøving er landets 

største med 167 studenter (DBH-tall). 

I tillegg til profesjonsutdanningene er høgskolen stor innenfor økonomisk-administrative fag. Det 

illustreres i figur 1. Målt i samlet antall som studerer økonomi- og ledelsesfag (dvs. ikke bare 

bachelor- og master, men inklusiv årskurs), er det bare NHH og BI som har flere registrerte studenter 

innenfor fagområdet. Innenfor landbruksfag, et fagområde med relativt lite studentvolum nasjonalt, 

er høgskolen en sentral aktør og den eneste som tilbyr landbruk i vid forstand (jord, skog og utmark).  

Spill- og medieproduksjonsstudiene har vokst fram som svar på behov i næringslivet, jf. blant annet 

Norsk Tippings lokalisering på Hamar.  
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Høgskolens første masterstudier startet opp i 2005. Per i dag utgjør masterstudentene 9 % og finnes 

på alle avdelinger. Hovedtyngden av høgskolens studenter er på bachelornivå. Til sammen 86 % av de 

egenfinansierte studenter er på bachelornivå, når vi tar med årskursstudentene. Når vi sammenlikner 

høgskolens tall med de nasjonale (tabell 2), ser vi at HH kjennetegnes av en forholdsmessig høy andel 

studenter på årskurs: 32 % sammenliknet med det nasjonale snittet på 22 %.  Dette er en konsekvens 

av høgskolens profil som en institusjon som setter bidrag til Livslang læring høyt på agendaen. 

Tabell 2: Egenfinansierte studenter, fordelt på ulike studienivå per. Kilde: KD: Prop. 1S (2013-2014), s. 158 

samt tall for HH fra DBH per 1.10. 2013. 
 År Bachelor Videreutd. Master 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

22 % 50 % 12 % 16 % 

HH, 2013-tall 
 

32 % 54 % 5 % 9 % 

 

De fleste av årsstudiene er tilrettelagt slik at de kan fungere som et første steg inn i høyere 

utdanning. Årskurset er et avsluttet studium, men kan også brukes for å søke innpass i et 

bachelorstudium. For eksempel har 17 studenter søkt innpass for et årsstudium og begynt på andre 

år i bachelor i folkehelse høsten 2014. Noen årsstudier (samt de enda mindre studieenhetene) 

fungerer som en etterutdanning i bredden for tidligere kandidater. Andre igjen er tilrettelagt for 

spesielle behov, som for eksempel at man overtar og skal forvalte en landbrukseiendom og trenger 

en rask innføring i skog- og utmarksfag. Kortere studieenheter viser seg å være særlig aktuelt 

innenfor økonomi- og ledelsesfag. Det ser man av tabell 3, der det kommer fram at høgskolen har en 

høy andel årskurs-studenter på dette fagområdet. 

Andre av årsstudiene (samt de enda mindre studieenhetene) fungerer som en etterutdanning i 

bredden for tidligere kandidater. Dette er særlig aktuelt innenfor økonomi- og ledelsesfag. Det ser 

man av tabell 3, der det kommer fram at høgskolen har en høy andel årskursstudenter på dette 

fagområdet enten de telles som egenfinansierte studenthoder (EFS) eller omregnes til 

heltidsekvivalenter (HE). 

  

35 % 

25 % 

26 % 

8 % 
6 % 

Figur 1. Andel studenter (egenfinansierte heltidsekvialenter) 
per 1.10.2014 fordelt på HHs fagområder 
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Tabell 3: Andel studenter på ulike studienivå, egenfinansierte studenter (EFS) og heltidsekvivalenter, 
egenfinansierte (HE). Kilde DBH-tall for 2013. 

 Avd. for 
lærerutdanning 
og 
naturvitenskap 

Avd. for 
folkehelsefag 

Avd. for 
økonomi- og 
ledelsesfag 

Avd. for 
anvendt 
økologi og 
landbruksfag 

HH 

 EFS HE EFS HE EFS HE EFS HE EFS HE 

År 15 % 17 % 13 % 20 % 63 % 50 % 36 % 29 % 37 % 28 % 

Videreutd. 6 % 11 %     

Bachelor 66 % 71 % 70 % 74 % 29 % 44 % 50 % 57 % 54 % 63 % 

Master 13 % 12 % 5 % 6 % 8 % 6 % 14 % 14 % 9 % 9 % 

 

Forskjellen mellom studenttall målt som egenfinansierte hoder (EFS) og studenttall omregnet til 

heltidsekvivalenter (HE) illustrerer også at høgskolen har mange deltidsstudenter, igjen særlig 

innenfor økonomi- og ledelsesfagene. Vi kan dessuten legge merke til at høgskolens 

videreutdanningsstudenter er knyttet til profesjonsutdanningene, først og fremst til helsefagene, og 

at andelen mastergradsstudenter er høyest på de to avdelingene der høgskolen har fått akkreditert 

ph.d.-program (lærerutdanning og anvendt økologi). 

 

Kandidater og fullførte studieprogram 

I 2013 uteksaminerte høgskolen 1 065 kandidater med bachelor- eller mastergrad. Det var en økning 

på 339 fra 2012. Så langt i 2014 har høgskolen uteksaminert 888 kandidater, et tall som vil stige etter 

høstsemesteret. Tabell 4 viser en positiv utvikling de siste fem årene i antall uteksaminerte 

kandidater med en vekst på 362 flere kandidater i 2013 enn i 2009. 

 Tabell 4: Utvikling i antall kandidater ved HH 2009-2013. Kilde: DBH.   
 Antall kandidater Endringer fra året før 

2009 703 - 39 

2010 719 +16 

2011 787 + 68 

2012 839 + 52 

2013 1065 + 226 

 

En analyse av kandidattallene fra 2013 viser at 474 kandidater ble uteksaminert på ulike 

lærerutdanningsprogram (heriblant 204 førskolelærere, 104 allmennlærere, 53 PPU-kandidater, 50 

faglærere i kroppsøving og 35 masterkandidater). Innenfor helsefagene ble det uteksaminert 293 

kandidater (heriblant 202 sykepleiere, 28 med bachelor i folkehelse, 14 tannpleiere og 27 med 

master i helsefag – psykisk helse eller folkehelsevitenskap). Videre uteksaminerte høgskolen 133 

kandidater i økonomi- og ledelsesfag (inklusiv 23 på master i offentlig forvaltning) og 74 kandidater 

innenfor jord- og skogbruksfag og bioteknologi (inklusiv 25 på master). Den siste gruppen er spill, 

medie- og musikkproduksjon med 89 kandidater. 



14 
 

Figur 2: Uteksaminerte bachelor- og masterkandidater 2013 fordelt på ulike fagområder Kilde: DBH 

 

Uteksamineringen av kandidater er en helt sentral del av samfunnsoppdraget til høgskolen. Med den 

høye andelen årskurs-studenter som HH har, er det likevel viktig å se ikke bare på kandidattallene, 

men også på resultatene i DBH-kategorien Fullførte studieprogram. Her inkluderes ikke bare de 

gradsgivende studiene (dvs. kandidattallene), men også det DBH kaller ikke-vitnemålsgivende 

program, der studentene ikke får gradsvitnemål, men en eksamensutskrift. I 2013 hadde HH 1 890 

fullførte studieprogram. Så langt i 2014 er tallet 1 893, men også dette tallet vil stige etter 

høstsemesteret. Tabell 5 viser positiv vekst fra 2009 til 2013 med 600 flere fullførte program. 

 
Tabell 5: Utvikling i antall fullførte studieprogram ved HH 2009-2013 (egenfinansierte studenter). Kilde: DBH.   
 Antall fullførte 

studieprogram 
Endringer fra året før 

2009 1290 - 4 

2010 1397 + 107 

2011 1393 - 4 

2012 1551 + 158 

2013 1890 + 339 

 

Når vi trekker ut kandidattallene, viser den skyggelagte kolonnen i tabellen på neste side at 

høgskolen i 2013, hadde 825 fullførte studieprogram som ikke gav en kandidattittel, blant høgskolens 

egenfinansierte studenter. Naturlig nok er andelen høyest ved den avdelingen der vi har flest 

årskursstudenter, innenfor økonomi- og ledelsesfag med 347 fullførte program.  
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Tabell 6: Fullførte studieprogram per 1.10.2013, egen og eksternt finansierte studenter. Kilde: DBH-tall 

  Egenfinansierte studenter (antall) Eksternt 
finansierte 
studenter 

Totalt: Egen og 
eksternfinansie
rte studenter 

 Kandidater Fullførte 
studieprogram 
uten kandidater 

Sum 
fullførte 
studie-
program 

Fullførte 
studie- 
program 

Totale antall 
fullførte 
studieprogram 

Avdeling for 
lærerutdanning og 
naturvitenskap 

500 239 739 145 884 

Avdeling for 
folkehelsefag 

343 212 555 583 1138 

Avdeling for økonomi- og 
ledelsesfag 

169 347 516 201 717 

Avdeling for anvendt 
økologi og landbruksfag 

53 27 80 0 80 

Høgskolen i Hedmark 1065 825 1890 929 2819 

 

Tabell 6 inkluderer også tall for fullførte studieprogram fra gruppen eksternt finansierte studenter. I 

2013 hadde høgskolen til sammen 929 fullførte studieprogram på eksternt finansiert virksomhet. 

Flest fullførte program er innenfor folkehelse. Program i samarbeid med Active Education på 

Avdeling for folkehelsefag fases nå ut (det dreide seg om 349 fullførte program i 2013). Selv uten 

dette tallet er det flest eksternt finansierte studenter innenfor helsefagene, men eksternt finansierte 

studietilbud er også viktige for økonomi- og ledelsesfag og lærerutdanningene. 

 

Andel fleksible studenter 

En indikator som inngår både i KDs Blomst og i NOKUTS Fagfeltblomst, er andelen fleksible studenter. 

Den brukes for å måle i hvor stor grad institusjonene satser på fjernundervisning og desentralisert 

utdanning. Tallene kommer fram ved å dele antall studenter som tar desentralisert undervisning eller 

fjernundervisning, på det totale antall registrerte studenter (både egenfinansierte og 

eksternfinansierte studenter). Med en slik beregningsmåte blir høgskolens andel fleksible studenter 

30 % i 2013. Høgskolen skiller seg imidlertid fra mange av de øvrige institusjonene som har fleksible 

studenter ved at to tredjedeler var på eksternt finansierte tilbud.  

I Fagfeltblomsten fra NOKUT innebærer en andel på 30 % at HH skårer fullt på indikatoren andel 

fleksible studenter. Til sammenlikning har de statlige høgskolene i gjennomsnitt 12 % fleksible 

studenter, mens universitetene har 3,5 %. Blant universitetene har Universitetet i Nordland den 

høyeste andelen med 23 %, etterfulgt av Universitetet i Tromsø med 5,5 % og Universitetet i Agder 

med 5 %. Mens praktisk talt alle studenter på fleksible tilbud ved universitetene i Nordland og 

Tromsø er i kategorien egenfinansierte studenter, er det altså bare en tredjedel av HHs fleksible 

studenter som er det.  Tabell 7 viser HHs andel fleksible studenter sammenliknet med nærliggende 

institusjoner på Østlandet.  
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Tabell 7: Andel fleksible studenter (egen og eksternt finansiert) en sammenlikning på 
institusjonsnivå med statlige høgskoler og universitet på Østlandet. Kilde. Avrundete tall fra 
NOKUTs Fagblomst, 2013 
Høgskolen i Hedmark 30 % 

Høgskolen i Buskerud 23 % 

Høgskolen i Telemark 19 % 

Høgskolen i Gjøvik 15 % 

Høgskolen i Oslo-Akershus 7 % 

Høgskolen i Østfold 6 % 

Høgskolen i Vestfold 4 % 

Høgskolen i Lillehammer 2 % 

Universitetet i Oslo 1 % 

UMB - 

 

I DBH-rapporteringen opereres det med tre kategorier undervisningsformer: undervisning ved 

institusjonen, desentralisert undervisning og fjernundervisning, og det er altså de to siste som 

omtales som fleksible utdanningstilbud. Konsentrerer vi oss om høgskolens egenfinansierte 

studenter, ser vi av tabell 8 at 87 % av dem får undervisning på ett av campusene våre, mens til 

sammen 13 % er på et fleksibelt tilbud (hvorav 4 % på desentraliserte tilbud og 9 % på 

fjernundervisning).   

Tabell 8: Egenfinansierte studenter ved HH fordelt på undervisningsformer i tråd med DBH-kategoriene.  
Per 1.10. 2013. Kilde: DBH  

 DBH-rapportering per 1.10.2013 

Undervisning ved institusjonen 5360 87 % 

Desentralisert undervisning 227 4 % 

Fjernundervisning 567 9 % 

Alle undervisningsformer 6154 100 % 

 

Høgskolen gir studietilbud desentralisert på Kongsvinger (jf. egen bevilgning i statsbudsjettet), det vil 

si i den regionen som innad i Hedmark har det laveste utdanningsnivået. I tidligere perioder har 

høgskolen også hatt desentraliserte tilbud på Tynset og, for lærerutdanning, også flere steder i 

Oppland. De siste årene har høgskolen istedenfor desentraliserte tilbud utviklet samlings- og 

nettbaserte studier som hovedstrategi for fleksible utdanningstilbud. Samlingene foregår da på 

høgskolens campuser. Hovedbegrunnelsen er at denne organiseringen bedre ivaretar 

gradsstudentenes tilgang til faglærere, bibliotek og ulike læringsressurser. Høgskolen har også noen 

rene nettstudietilbud, men denne strategien brukes for årsstudier eller mindre enheter.  

DBH-kategoriseringen som vises i tabell 8, får imidlertid ikke fram at HH har to typer 

campusstudenter. De som er det vi kan kalle ordinære campusstudenter med fullt ukesprogram på 

campus, og de som ikke er på campus hver dag, men har samlinger på campus med utstrakt 

nettstøtte ved siden av. Hele 19 % av høgskolens studenter går på et slikt samlingsbasert 

campusundervisningstilbud, jf. tabell 9.  
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Tabell 9: Egenfinansierte studenter ved HH fordelt på undervisningsformer i tråd med egen inndeling per 
1.10. 2013. Kilde: DBH-tall  

 Antall (2013-tall) Andel 

Alle undervisningsformer 6154 100 % 

Ordinær campusundervisning 4179 68 % 

Samlingsbasert campusundervisning 1181 19 % 

Desentralisert undervisning 227 4 % 

Fjernundervisning 567 9 % 

 

Aldersprofil  

I KDs Blomst i DBH-portalen kan vi avlese aldersmedian for institusjonenes registrerte 

egenfinansierte studenter. HHs aldersmedian er på 29 år. Det er høyt sammenliknet med for 

eksempel Høgskolen i Lillehammer, der aldersmedianen er 23 år, Gjøvik der den er 24 år og Oslo-

Akershus der den er 25 år. Blant universitetene er det Universitetet i Nordland som ligger nærmest 

HH med en aldersmedian på 27 år.  

De statlige høgskolene kjennetegnes av en høyere andel studenter som er over 31 år enn 

universitetene (jf. tabell 10). Eldre studenter er ikke like fleksible for å flytte på seg som yngre 

studenter og velger kanskje derfor heller studier på en høyere utdanningsinstitusjon nær bostedet. I 

2014 er 38 % av HHs studenter 31 +, mens tilsvarende snitttall for de statlige høgskolene er 27 % og 

for universitetene 18 %. Av tabell 19 framgår det at vi lå på snittet for statlige høgskoler i 2001, men 

har siden hatt høyere andel av den eldste studentgruppen. 

Tabell 10: Registrerte studenter 31 år og eldre. Basert på DBH-tall 

 HH  Snitt statlige 
høgskoler  

Snitt universitet 

2001 29 % (11 73) 29 % 23 % 

2004 42 % (1756) 32 % 20 % 

2007 40 % (1693) 32 % 19 % 

2011 38 % (2231) 28 % 19 % 

2014 38 % (2539) 27 % 18 % 

 

Fordelt på høgskolens fagområder er aldersprofilen særlig høy innenfor økonomi- og ledelsesfagene. 

I tabell 11 vises andelen studenter på hver avdeling som hører til den yngste aldersgruppen, dvs. dem 

som er 25 år eller yngre i 2014. Snittet for de statlige høgskolene er dette året 58 % i aldersgruppen 

25 år eller yngre, og for universitetene 65 %.  HHs gjennomsnittstall er 45 %, men som det går fram 

av tabellen, er det stor forskjell mellom de ulike fagområdene. Helse- og landbruksutdanningene 

rekrutterer de yngste studentene. Her er 60 % av studentene 25 år eller yngre. Økonomi- og 

ledelsesfagene har den høyeste aldersprofilen. Her er bare 27 % av studenteen 25 år eller yngre. 

Uten økonomi- og ledelsesfagene blir gjennomsnittet for HH på 55 %.  

Tabell 11: Andel studenter 25 år eller yngre ved HH per 1.10. 2014. Basert på DBH-tall 

HH 45 % 

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 27 % 

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 51 % 

Avdeling for folkehelefag 60 % 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 60 % 

HH uten Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 55 % 
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Aldersprofilen på studentene i økonomi- og ledelsesfag ved HH er helt annerledes enn ved Norges 

handelshøgskole der 83 % av studentene er 25 år eller yngre. Ved BI er tilsvarende tall 55 %. Tallene 

illustrerer at det er en annen primærmålgruppe for HHs økonomiutdanninger enn for økonomi- og 

ledelsesutdanningene ved disse to største handelshøgskolene i landet.  

 

Oppsummering studentprofil – Livslang Læring 

Høgskolens studenttall har vokst betydelig. Det gjør også uteksamineringen av kandidater og av 

studenter med kortere fullførte studieprogram. Faglig kjennetegnes høgskolen av 

profesjonsutdanninger til barnehage, skole og helsesektoren og av bransjerettede studier som er 

sentrale for regionalt arbeidsliv, blant annet knyttet til landbruksnæringene og til økonomi- og 

ledelsesfagområdet i privat og offentlig sektor. Ni prosent av høgskolens studenter er 

masterstudenter. Høgskolen kjennetegnes av en høyere andel årskursstudenter enn snittet for 

sektoren. Studentene er også eldre og i høyere grad på fleksible tilbud. Selv om høgskolen har mange 

unge studenter (45 % under 25 år), har høgskolen, sammenliknet med andre UH-institusjoner, en 

tydelig profil med enda voksnere studenter. Dette er en profil vi mener samsvarer godt med vårt 

regionale oppdrag om å bidra til å øke andelen av befolkningen som har høyere utdanning i Hedmark 

og Innlandet. Vi ser også vår høye andel eksternt finansierte studenter som viktig bidrag for å dekke 

arbeidslivets kompetansebehov.   

  

Strategiske forskningsområder 
Høgskolens forskning har som formål både å styrke forskningsbasen for utdanningene og bidra med 

ny kunnskap til det arbeids- og samfunnslivet vi utdanner for. I det strategiske målet for FoU-

innsatsen vektlegges en praksisnær FoU-profil. I konkretiseringen av høgskolens verdi «nærhet» 

heter det at forskningsmiljøene skal kjennetegnes ved: «praksisnærhet, nærhet mellom utdanning og 

forskning og nært samarbeid i forskergrupper». Koblingen mellom utdanning og forskning styrkes 

også av høgskolens vektlegging av studentinvolvering i forskning.  

Det er utviklet tydelige studie- og forskningsprofiler på hver campus. Arbeid med studieporteføljen 

og en styrket innsats i forskning har blitt koblet sammen gjennom en strategisk satsing med formål 

om å bidra til økt kvalitet både i utdanningsprogrammene og i FoU-arbeidet. På avdelingen på Hamar 

understøtter de to strategiske forskningsområdene Arena for kultur og språk og Utdanning og 

diversitet alle lærerutdanningsprogrammene, tre mastergrader og ph.d.-en i profesjonsrettede 

lærerutdanningsfag. Høgskolens ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag representerer en felles 

overbygning og et samlingspunkt for den profesjonsrettede lærerutdanningsforskningen. I tillegg til 

de to strategiske forskningsområdene har høgskolen en oppdragsforskningsenhet Senter for 

praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og et framvoksende realfagdidaktisk miljø knyttet til et mål 

om å etablere et høyere grads studium i realfagsdidaktikk.  

Bioteknologi har videreutviklet sin profil i samarbeid med den forskningstunge blå-grønne 

bioteknologiske næringsklynga (Arena Heidner) i Hamar og slik styrket forskning og den 

næringsrettede mastergraden i bioteknologi. Et hovedanliggende er å bidra positivt til forskning og 

utvikling innenfor biobasert næringsliv i regionen. Gjennom felles prosjekter utvikles kunnskap som, 

foruten å styrke landbruket, gir selskapene mulighet til å ta større markedsandeler internasjonalt. 
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På avdelingen på Elverum på Terningen Arena er Folkehelse overbygningen på den profesjonsrettede 

forskningen som understøtter bachelor- og to masterprogram innenfor sykepleie, andre helsefag og 

idrett. Her er høgskolens fagmiljø samlokalisert med andre offentlige og private aktører med 

folkehelse som felles overbygning. Alle aktørene samarbeider i Terningen nettverk , en regional 

utviklingsorientert kompetanseklynge i folkehelse. Gjennom etableringen av et sterkt og profilert 

kompetansemiljø og utnyttelse av den samlede FoU-kompetansen i nettverket styrkes Campus 

Elverum som forsknings- og utdanningssted i regionen, samtidig som nettverket fremmer vekst og 

næringsutvikling. Nettverket stimulerer til fagutvikling og innovasjon gjennom felles 

ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, og i dag samarbeides det blant annet om forskningsprosjekter 

innen helhetlig oppfølging etter kriser og e-helse og velferdsteknologi. 

På Rena-avdelingen styrker det strategiske forskningsområdet Verdiskapning i næringsliv og 

forvaltning den tydelige arbeidslivsprofilen som økonomi- og ledelsesfagene ved HH har, både på 

bachelor- og masternivå (to masterprogram), mens avdelingen Evenstad-Blæstads strategiske 

forskningsområde Anvendt økologi understøtter skog-, utmarks- og jordbruksutdanningene på 

bachelor, master og ph.d.-nivå, og kjennetegnes ved utstrakt bruk av forskergrupper med 

studentinvolvering både på master- og bachelornivå (også her to mastere). Evenstad vilt- og 

næringssenter arbeider med oppdragsforskning innenfor skog- og utmarksfag, og på Blæstad er 

fagmiljøet samlokalisert med ulike landbruksenheter i et klyngefellesskap innenfor landbruk.  

Alle de strategiske satsingene kjennetegnes av tverrfaglighet.  

De siste årene er høgskolens internasjonale forskningssamarbeid styrket. Den eneste institusjonen 

alle HHs fagområder har samarbeid med, er Karlstads universitet. Gjennom et prosjekt finansiert av 

EUs interreg-program har høgskolen videreutviklet forskningssamarbeidet med Karlstad innenfor 

helseutdanninger, lærerutdanning og økonomi- og ledelsesfag. Innenfor anvendt økologi er Karlstads 

universitet med i den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi som HH har tatt initiativ til og 

leder, International Research School in Applied Ecology (IRSAE). 

Men HHs forskergrupper har også samarbeid med andre svenske institusjoner, med institusjoner i 

alle de andre nordiske landene, med flere europeiske land (blant annet Storbritannia, Frankrike, 

Italia) og med nord-amerikanske institusjoner (først og fremst Canada). Høgskolen har dessuten en 

nord-sør-profil på sitt internasjonaliseringsarbeid både innenfor utdanning og forskning. Vi er 

medlem av SANORD (Southern African-Nordic Centre), en forening med 42 medlemsinstitusjoner 

med mål om å øke forskningssamarbeid mellom regionene. Her er Karlstads universitet medlem, 

men også flere av høgskolens sør-partnere, blant annet University of Namibia og University of 

Zambia. Med disse to institusjonene har høgskolen nylig avsluttet et forskningsprosjekt tilknyttet 

lærerutdanning i kjølvannet av et NOMA-program.   

Indonesia, nærmere bestemt sykepleieutdanningen i Sabang, er også en sentral partner for 

helseutdanningene. Også her er det knyttet forskningsprosjekter til samarbeidet, blant annet i 

samarbeid med Karlstads universitet.  

Høgskolens forskere har de siste årene fått tilslag på flere store forskningsprosjekter som involverer 

internasjonale forskere (se omtale i del IV).    
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Flercampushøgskole med administrativ matriseorganisering 
I 1994 ble høgskolens fellesadministrasjon opprettet som følge av sammenslåingen av de 

tidligere omtalte fire selvstendige høgskolene i Hedmark. Fellesadministrasjonen fungerte de 

første årene som et overordnet ledd, men noe distansert fra arbeidet på de enkelte 

studiestedene. Høgskoleledelsen så etter hvert et behov for en bedre og mer samlet 

administrativ styring, og derfor ble HHs samlede administrative organisering restrukturert i 

perioden 2006-2007 i «Administrasjonsprosjektet». Fra 1. januar 2008 ble en ny 

høgskoleadministrasjon opprettet med gjennomgående fagansvar på alle de administrative 

områdene. I tillegg fikk en del av de øverste administrative lederne (fagsjefene) et samlet 

budsjett- og personalansvar. Det er særlig tre forhold som dannet utgangspunkt for innføring av 

en matriseorganisering av de administrative tjenestene ved HH: 

 

 Gjennomføringen av campusprosjektene (2004-2006), med differensierte studie- og 

forskningsprofiler for hver avdeling, tilsa et umiddelbart utviklingsbehov av en 

administrasjon som kunne matche den nye faglige organiseringen av høgskolen   

 Det at høgskolen etablerte visjonen: "Fra høgskole til universitet" (Strategisk plan 2005-

2008) tilsa et behov for en høyere kvalitet på alle områder av høgskolens virksomhet 

 Den eksisterende desentraliserte strukturen ved HH krevde bedre sammenheng mellom de 

forskjellige administrative enhetene i oppgaveløsningen. 

 

Siden 2008 har matriseorganisasjonen stadig vært i utvikling. Matriseorganisasjon består i dag av 

to strukturer som hver for seg står under ulike lederes ansvar. Hensikten er å kombinere 

effektivitet og faglighet i en funksjonsstruktur med fleksibilitet og gjennomføringsevne i en 

avdelingsstruktur. Matriseorganiseringen er en organiseringsform som effektivt kan utnytte de 

personalressursene en har tilgjengelig samlet i organisasjonen. For HH har matrisen betydd at vi 

kan få koordinert arbeidet mellom fellesleddet og avdelingene, og at vi kan møte spesifikke krav 

både fra ledelsen ved avdelingene og fellesleddet. Dagens organisering framgår av figur 3 der 

heltrekt pil betyr at fagsjefen har et samlet fag-, økonomi- og personalansvar. Det gjelder for 

økonomi, bibliotek, IT og arkiv. En stiplet pil markerer de områdene der det er et delt ansvar. For 

disse områdene har fagsjefene i fellesleddet det samlede fagansvaret, herunder 

kompetanseutviklingsansvar, mens dekanene har personal- og budsjett/økonomiansvaret. 

Avdelingene kan imidlertid ikke ansette nytt administrativt personale uten en koordinering med 

fagsjefene. Dermed sikres det at kompetanse- og oppgaveløsningsbehov vurderes helhetlig, og vi 

unngår at det utvikles større administrasjoner på avdelingsnivå på siden av den eksisterende 

administrative strukturen. Et slikt delt ansvar gjelder for områdene studie- og forskning, personal- 

og organisasjon, kommunikasjon og eiendom og innkjøp.  

 

 



21 
 

 
 Figur 3: Matriseorgansiering av HH. Forklaring: heltekt pil = samlet fag-, økonomi- og personalansvar, 

striplet pil  = kun fagansvar   

 

Alle fagsjefene skal ivareta helhetsperspektivet for høgskolen, vurdere alle avdelingene under ett 

og vurdere det samlede kompetanse- og kapasitetsbehovet. Det er også fagsjefenes ansvar å sørge 

for at HH har samme kvalitet og leveransenivå på tvers av avdelingene. Et viktig mål med 

matrisemodellen er å få til fleksibilitet i organisasjonen der en kan få utnyttet spesialistkunnskaper. 

Innenfor hvert av de åtte administrative fagområdene er det etablert team som går på tvers av 

avdelingene. Fokus er på fagutvikling og funksjonsfordeling. Medarbeiderne har et faglig fellesskap 

på tvers av avdelingene og kan søke råd og støtte hos fagfeller. Dette reduserer sårbarheten og gir 

faglig styrking av feltet samlet. Medarbeiderne fra avdelingene har samtidig med seg utfordringene 

fra egen avdeling til fagforumene. Fagteamorganiseringen oppleves som en nøkkel for å få til lim 

og bevegelse på tvers i organisasjonen.  

 

Matrisen er noe ulikt praktisk organisert. Innenfor økonomi-området har vi for eksempel stor grad 

av fysisk sentralisering av alle medarbeiderne, organisert med én regnskapsenhet og én 

controllerenhet. De enkelte controllerne har ansvaret for hver sin avdeling og har arbeidsplass 

både ved avdeling og i fellesleddet.  

 

Innenfor området bibliotek har vi organisert oss ut ifra en annen logikk. Dette er eksemplifisert i 

figur 4.  
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Figur 4: Matriseorganisering av HHs høgskolebibliotek 

 
Leder av høgskolebiblioteket har arbeidsplass i høgskoleadministrasjonen. Hver avdeling har sitt 

bibliotek og en lokal bibliotekleder med stab. Biblioteklederne på alle avdelingene og lederen av 

høgskolebiblioteket utgjør høgskolebibliotekets ledergruppe. Felles oppgaver løses på tvers på tre 

måter: 

 Tverrgående arbeidsgrupper med representanter for alle avdelingsbibliotek 

innenfor forskingsdokumentasjon, informasjonskompetanse, det institusjonelle 

arkivet og referanseverktøy  

 ”Distribuert sentralisering” der 1-2 avdelingsbibliotek løser oppgaver for hele 

fellesskapet, gjelder elektroniske ressurser og web blant annet   

 Fagspesialister. Enkelte bibliotekarer har spisskompetanse på et område. Da 

fungerer de som rådgivere for helheten. 

 

Ved etableringen av matriseorganisasjonen har det vært jobbet mye med forståelse av ansvars- 

og myndighetsstrukturer og det har vært påkrevd å etablere nye møtefora i tillegg til å 

opprettholde og forsterke de eksisterende. Utvalgene, særlig FoU- og  Utdanningsutvalget, har fylt 

viktige funksjoner i den helhetlige organiseringen av HHs matrise.   

 

En viktig omlegging som følge av forarbeidet til innføringen av matriseorganiseringen var at en 

fikk utarbeidet en felles stillingsramme for alle de administrative stillingene. Ca 170 stillinger ble 

definert inn i én samlet stillingsplan som ble forhandlet samlet med de hovedtillitsvalgte. Denne 

endringen har ført til mer oversiktlig styring for ledelsen. Stillingsplanen tydeliggjør at ansatte i 

administrative stillinger er ansatt ved høgskolen og ikke ved avdelingen.  
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DEL III: STRATEGISK PROFIL 2020  

Ønsket strategisk profil  
Som det er redegjort for innledningsvis, vedtok høgskolestyret ny strategisk plan i april 2013. 

Arbeidet med planen tok utgangspunkt i ambisjoner i et tiårsperspektiv mot 2022. Høgskolen legger 

derfor denne strategien til grunn sammen med de handlingsplanene vi har utarbeidet i etterkant 

innenfor områder der vi ønsker å rette ekstra oppmerksomhet i årene som kommer. Det er: 

samhandling med arbeids- og samfunnsliv, internasjonalisering, mangfold og likestilling og 

høgskolepedagogikk og e-læring. Samtidig har arbeidet med dette oppdraget bidratt til å tydeliggjøre 

noen forhold. Vi har valgt å oppsummere ønsket strategisk profil 2020 i form av ti kulepunkter. 

Høgskolen i Hedmarks ønskede strategiske profil 2020 er en høyere utdanningsinstitusjon som 

arbeider for å realisere visjonen «Kunnskapsutvikling for og med arbeids- og samfunnsliv – på vei mot 

universitet» og ivaretar verdiene kvalitet, ansvar og nærhet.  

 

Høgskolen i Hedmark anno 2020… 

 

 utdanner høyt kvalifiserte, utviklingsorienterte, ansettbare kandidater på bachelor- og 

masternivå til barnehage, skole, helsesektoren, jord- og skogbruksnæringene, offentlig 

forvaltning og næringsliv. Kandidatene er rustet for et arbeidsliv som i økende krav krever en 

forskningsbasert yrkesutøvelse, internasjonal kompetanse og medansvar for bærekraftighet  

 utdanner høyt kvalifiserte og innovative doktorgradskandidater i to robuste 

forskerutdanningsprogram: anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 

Forskerutdanningene bidrar til at høgskolen har en viktig nasjonal og internasjonal posisjon 

innenfor fagområdene. Innenfor folkehelsefag og økonomi- og ledelsesfag samarbeides det 

om forskerutdanning med Karlstads universitet. I folkehelsesfag har HH en felles doktorgrad 

(joint degree) med Karlstad  

 er kjent for høy kvalitet i ulike former for fleksible utdanningstilbud og tar ansvar for å 

tilrettelegge for Livslang læring med veltilpassede, relevante utdanningstilbud med høy 

kvalitet og innovativ bruk av undervisningsformer 

 har utviklet forpliktende samarbeid med arbeids- og samfunnsliv og med andre høyere 

utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt innenfor alle fagområder for å fremme 

høy kvalitet i utdanning og forskning og bedre nasjonal arbeidsdeling 

 er anerkjent som en kompetansedrivkraft og kunnskapsbygger i Hedmark og Innlandet og er 

en aktiv regional medspiller, fungerer som navn i faglige nettverk som knytter regionen til 

nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer  

 har styrket sin nasjonale rolle som en innovativ leverandør av oppdragsbaserte 

utdanningstilbud og FoU innenfor høgskolens kompetanseområder gjennom en profil som 

ikke bare styrker samarbeid med offentlige og private virksomheter, men samtidig 

videreutvikler egen kompetanse og utvikler ny kunnskap som også kommer høgskolens 

studenter til gode  

 utfører praksisnær forskning og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet som er knyttet 

til utdanningene og har aktivt nasjonalt og internasjonalt samarbeid og som vektlegger 

studentinvolvering og samarbeid med arbeids- og samfunnsliv om kunnskapsutvikling og 

kunnskapsdeling.  
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 har økt antall store eksternt finansierte forskningsprosjekt både fra NFR, Horisont 2020 og 

andre nasjonale og internasjonale kilder 

 har styrket det internasjonale samarbeidet med Karlstads universitet, andre strategiske 

partnere i Norden, Europa, Nord-Amerika og i Nord-Sør-land, har lyktes med å utnytte 

posisjonen med Norges første UNESCO Chair til å etablere et Erasmus + strategiske 

partnerprosjekt innenfor Education for Sustainable Lifestyles  

 er en flercampushøgskole med en administrasjon med høy kompetanse som setter høye 

kvalitetskrav og arbeider utviklings- og endringsorientert og effektivt og som slik bidrar til å 

realisere den faglige satsingen. Administrasjonen legger til rette for et arbeidsmiljø som 

bidrar til et samspill mellom tydelig involverende lederskap og ansvarsbevisst engasjert 

medarbeiderskap. Høgskolen er anerkjent for godt samarbeid med Studentsamskipnaden, 

studentorganisasjonen og vertskommunene med å legge til rette for godt læringsmiljø for 

studentene. 

 

 

Strategisk posisjon i et landskap med færre institusjoner 

 

Vurdering av sammenslåingsalternativer 

Høgskolen har lang erfaring som flercampusinstitusjon og vet hvilket stort, langvarig og systematisk 

arbeid som må legges ned for å lykkes med gode ledelsesmodeller og styringssystemer som fremmer 

høy kvalitet i utdanning, forskning og administrasjon innenfor en slik modell. Disse erfaringene 

sammen med analysen av egen virksomhet (jf. del IV), ønsket strategisk profil 2020 og grep for å 

komme dit, er utgangspunktet for våre vurderinger av strategisk posisjon. 

Fram mot 2020 ser vi per i dag ingen realistiske sammenslåingsalternativer som vi mener vil kunne 

bidra til å styrke høgskolens profil, fremme høy kvalitet i utdanning og forskning og bærekraftighet. I 

Prosjekt Innlandsuniversitetet var det mål om universitetsstatus som var drivkraften. HH erfarte at 

det å forsøke å få til en fusjon mellom tre parter i en kontekst som den vi hadde, var en svært 

krevende prosess, som vi da heller ikke lyktes med. Høgskolestyret i Hedmark har etter bruddet 

diskutert og vedtatt forutsetninger vi mener må være oppfylt før HH eventuelt kan vurdere å delta i 

et tilsvarende prosjekt. Disse er ikke til stede per i dag. Vi konstaterer også at det ikke er interesse for 

å gjenoppta prosjektet hos våre to tidligere samarbeidspartnere. Dette, sammen med oppdragets 

overordnede fokus på kvalitet og faglige synergier, har gjort at vi ikke har sett at vi har grunnlag for å 

foreta noen reell vurdering av et slikt alternativ fram mot 2020. 

Høgskolen har i tillegg diskutert noen andre teoretiske muligheter, men heller ingen av disse mener 

vi det er grunnlag for å gå videre med. Den første er tanken om å lage et stort profesjonsuniversitet 

ut av høgskolene på Østlandet. Siden politisk ledelse har gitt tydelig uttrykk for at det ikke er aktuelt 

med et styringsnivå mellom institusjonen og KD, kan vi imidlertid ikke se hvordan en slik institusjon 

skulle kunne bidra til å fremme høy kvalitet i utdanning og forskning. Det er opplagt synergier å ta ut i 

et mer forpliktende samarbeid, men en institusjon som på sitt mest omfattende ville kunne bestå av 

opp mot 20 campus i åtte fylker ville være så krevende å lede at kvalitetsfokuset lett vil tape for 

andre utfordringer og regionale uenigheter. Høgskolen i Hedmark har selv gjennomført intern 
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arbeidsdeling og konsentrasjon i vår flercampusinstitusjon med fem studiesteder i fire kommuner. 

Dette var nødvendige prosesser for å skape robusthet i utdanningsprogram og fagmiljøer, men det 

var veldig krevende prosesser. Det er lett å forestille seg at tilsvarende vil bli svært krevende i 

fusjonerte institusjoner med mange like utdanninger som spenner over enda flere campus eller enda 

større geografiske områder. Det er heller ikke vanskelig å finne eksempler både nasjonalt og 

internasjonalt på at det er lett å miste kvalitetsfokus i fusjoner som er atskillig enklere enn dette ville 

ha vært. Oppsummeringer fra NOKUT peker for eksempel på at større institusjoner ikke i seg selv 

fører til bedre kvalitet. 

Hedmark ligger geografisk nær hovedstaden. Igjen har høgskolen mye å hente og mye å bidra med i 

samarbeid om faglig kvalitet i utdanning og forskning med institusjoner i Oslo, men fusjoner ville også 

her gitt veldig store, komplekse institusjoner med krevende ledelses- og styringsmodeller. Vi har ikke 

regnet dette som realistiske eller gode grep for å fremme verken kvalitet eller styrke HHs profil og 

ivareta HHs regionale oppdrag.  

 

Selvstendig institusjon i forpliktende samarbeid  

Høgskolen i Hedmark har møtt de utfordringene vi har blitt stilt overfor siste tiår med endrings- og 

omstillingsvilje og -evne. Vi er opptatt av å være innovative og av å profilere egenarten på en slik 

måte at vi svarer på arbeidslivets behov for kompetanse og ny innsikt samtidig som vi gradvis og 

målbevisst arbeider for å kvalifisere virksomheten for et universitetsnivå. Etter at Prosjekt 

Innlandsuniversitet ble avsluttet i 2012, har vi vært opptatt av å fortsette med å stille høye faglige 

krav til oss selv og sørge for at vi lykkes med å opprettholde et positivt utviklingsdriv slik at vi styrker 

profilen og oppnår gode resultater – fra årsstudier til ph.d. Vi har rettet stadig mer oppmerksomhet 

mot å gjøre samarbeid med arbeids- og samfunnsliv om utdanning og forskning enda mer 

forpliktende – som ledd i arbeidet med å realisere visjonen vår om «Kunnskapsutvikling for og 

sammen med arbeids- og samfunnsliv». Dessuten har vi med utgangspunkt i fagmiljøene og 

utdanningsprogrammene videreutviklet nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante miljøer 

blant annet for å lykkes med å skaffe eksterne forskningsmidler. I flere av samarbeidene inngår også 

arbeidsdeling og konsentrasjon. Institusjonelt har vi videreutviklet samarbeidet med Karlstads 

universitet. Fram mot 2020 vil vi vi peke på muligheten for å styrke også institusjonelt samarbeid 

nasjonalt (se del V).  

Vi mener vi dokumenterer at vi evner å arbeide med robusthet og kvalitet (jf. del IV), og at vi 

framstår som en profilert høgskole som ivaretar både spiss- og breddesatsinger og lykkes med det. Vi 

har også lyktes med å svare på et regionalt oppdrag og legge til rette for Livslang læring gjennom 

fleksible studietilbud og med å bygge en administrasjon som effektivt og med høy kvalitet 

understøtter den faglige virksomheten i en flercampushøgskole. Med et studenttall som totalt sett 

nærmer seg 8000, hvorav 6500 er egenfinansierte, har vi også et studenttall som gir grunnlag for en 

robust institusjonsstørrelse. Vi vil derfor argumentere for at Høgskolen i Hedmark fram mot 2020 

fortsetter som en selvstendig institusjon som er i aktivt og forpliktende samarbeid med arbeids- og 

samfunnsliv og med andre høyere utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt (se mer om 

forpliktende samarbeid som et hovedgrep i del V). 
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DEL IV: KRITISK VURDERING AV EGNE FORUTSETNINGER  FOR Å 

REALISERE STRATEGISK PROFIL 
 

Som vi gjorde rede for innledningsvis, har vi valgt å vurdere HHs forutsetninger for å realisere ønsket 

strategisk profil ut fra det som i oppdragsbrevet omtales som overordnet tilstandsvurdering. Vi 

gjennomgår derfor høgskolens rekrutteringsgrunnlag i lys av demografisk utvikling og regionale og 

nasjonale kompetansebehov. Videre ser vi på kvalitet i utdanningen, høgskolens kompetanseprofil og 

forskningsresultater samt evne til å innhente eksterne midler. Til slutt belyses administrasjonen utfra  

krav om kvalitet og effektivitet.  

 

Rekrutteringsgrunnlag – studenter  

Søkerprofil 

Utvikling i søkertall 

Figur 5 viser den positive utviklingen i primærsøkere de siste årene, både i det nasjonale og det lokale 

opptaket. I 2014 var det i sum 694 flere søkere enn i 2013. Størst var økningen i det lokale opptaket 

med 542 flere primærsøkere, mens 152 flere hadde et studium ved HH som sitt førstevalg i 

Samordna opptak. De tre siste årene har antall primærsøkere per studieplass i det nasjonale 

opptaket styrket seg fra 1,96 i 2012 via 2,14 i 2013 til 2,17 i 2014. Høgskolen har hatt høyere 

prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet alle tre årene og er rangert som henholdsvis tolvte, tiende 

og ellevte største institusjon målt i antall primærsøkere. I 2014 var det bare fire statlige høgskoler 

som hadde flere primærsøkere i samordna opptak enn HH, nemlig høgskolene i Oslo-Akershus, Sør-

Trøndelag, Bergen og Buskerud-Vestfold. 

Figur 5: Høgskolen i Hedmark. Utvikling i antall primærsøkere i nasjonalt (NOM) og lokalt opptak (LOM)    

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NOM 1435 1815 1770 1851 2076 2272 2097 2051 2585 3133 3285 

LOK    821 869 970 1103 1351 1641 1895 2437 
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De avdelingsvise resultatene viser hvordan søkerne fordeler seg per overordnet fagområde. I figur 6 

vises utviklingen siste tre år. Søylene med dataetiketter viser summen av primærsøkere fra det 

nasjonale og det lokale opptaket. Tallene viser at alle avdelingene har økt søkning i perioden, men 

den klart største veksten har vært innenfor økonomi- og ledelsesfag (ØLR).  Her har det samlede 

søkertallet økt fra 1339 primærsøkere til hele 2113. 

Figur 6: Utvikling i primærsøkere (personer) 2012-2014 i det nasjonale opptaket (NOM) og det lokale 
opptaket (LOK) fordelt på HHs avdelinger. Kilde: HHs opptaksrapporter   

 

LUNA: Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, FH: Avdeling for folkehelefag, ØLR: Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, AØL: 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 

Hvor kommer høgskolens søkere fra? 

Blant høgskolens primærsøkere i 2014 søkte 52 % (3 285) via Samordna opptak. Av disse kom 41 % 

fra Hedmark og 27 % fra nabofylkene (13 % fra Oppland, 11 % fra Akershus og 3 % fra Sør-Trøndelag). 

Halvparten av de resterende 32 % av primærsøkerne kommer fra Østlandsregionen (8,5 % fra Oslo), 9 

% kom fra ett av vestlandsfylkene og de øvrige fra et av de øvrige fylkene i landet. I det nasjonale 

opptaket dominerer med andre ord søknader fra Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Mange andre 

statlige høgskoler henter en høyere andel primærsøkere fra eget fylke enn HH. Følgende tall fra 

samordna opptak i 2013 illustrerer det: Høgskolen i Østfold 74 % fra eget fylke, Høgskolen i Vestfold 

67 %, Høgskolen i Oslo-Akershus 63 %, Høgskolen i Bergen 58 %, Høgskolen i Buskerud 50 %, mens 

andre er mer lik HH, som Høgskolen i Sør-Trøndelag med 45 % og Høgskolen i Telemark med 44 %. 

 

I det lokale opptaket (3 015 i 2014) ser vi et tilsvarende mønster: 38 % kommer fra Hedmark og 25 % 

fra nabofylkene (13 % fra Oppland, 9 % fra Akershus og 3 % fra Sør-Trøndelag). I det lokale opptaket 

var det videre 414 primærsøkere med utenlandsk bostedsadresse. Disse søker primært høgskolens 

tre engelskspråklige mastergradstilbud (bioteknologi, anvendt økologi og bærekraftig landbruk) og 

årsstudiet i norsk for internasjonale studenter.  
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Høgskolens mastergradsstudier lyses altså ut gjennom det lokale opptaket. Også her har det vært en 

meget positiv utvikling i søkergrunnlaget. I 2007 var det i gjennomsnitt 27 søker på de seks 

programmene som ble lyst ut. I 2010 var det 41 primærsøkere i gjennomsnitt til sju program, og i 

2014 var det 56 søkere i gjennomsnitt til åtte av de ni utlyste masterne. Master i bioteknologi er da 

holdt utenfor, siden søkergrunnlaget er så annerledes enn for de øvrige masterne. Til masteren i 

bioteknologi har vi de siste årene hatt en høy andel utenlandske søkere fra land utenfor EØS. I 2014 

gjaldt det 80 % av de prekvalifiserte søkerne.   

 

Søkernes aldersprofil 

Primærsøkerne til HH er eldre enn det som er det nasjonale gjennomsnittet. Ser vi først på de yngste 

søkerne i Samordna opptak, dvs. aldersgruppen 18-22 år, hadde HH 37 % av sine primærsøkere fra 

denne yngste aldersgruppen. Det nasjonale gjennomsnittet var at 56 % av søkerne var mellom 18 og 

22 år. Ser vi tilsvarende på de eldste søkergruppene, var det på nasjonalt nivå 14 % av 

primærsøkerne i 2014 som var over 30 år. Blant HHs primærsøkere var imidlertid 30 % over 30 år. I 

det lokale opptaket kommer denne aldersprofilen enda tydeligere fram. Her var mer enn halvparten 

av søkerne (52 %) eldre enn 30 år.  

Høy andel realkompetansesøkere 

Høgskolen har også mange primærsøkere som ber om å få vurdert sin realkompetanse som grunnlag 

for opptak. Mens antallet slike søkere har gått ned nasjonalt de tre siste årene (fra 4 543 

realkompetansesøkere i 2012 til 4 272 søkere i 2014), har det steget ved HH (fra 394 i 2012 til 472  i 

2014). Ved HH har andelen realkompetansesøkere ligget mellom ni og ti prosent de siste fem årene, 

men økte til 14 % i 2014. Nasjonalt er andelen realkompetansesøkere i underkant av fire prosent.  

Oppsummering søkning 

Oppsummert har HH en meget positiv søkerutvikling. Høgskolen rekrutterer en høyere andel 

studenter utenfor eget fylke enn mange andre høgskoler, men det er likevel primært søkere fra 

Hedmark og tilgrensende fylker på Østlandet som er hovedgrunnlaget. Høgskolen har de siste årene 

styrket sin posisjon i det nasjonale opptaket ved å ha større økning enn landsgjennomsnittet. 

Høgskolen har også fått en mer robust søkning til hver plass. Studietilbudene som lyses ut i det lokale 

opptaket, blant annet masterstudiene, har også hatt meget positiv vekst siste år. Høgskolens søkere 

har en høyere gjennomsnittsalder enn i sektoren. Høgskolen har også en høyere andel 

realkompetansesøkere enn i landet for øvrig.  

 

Rekruttering i lys av demografisk utvikling  

Som tidligere nevnt, er den forventede befolkningsveksten i Hedmark fram mot 2030 på 14 %, ifølge 

SSBs såkalte mellomalternativ. Flertallet av dagens hedmarkinger er 40 år og eldre. Ifølge prognosene 

vil dette fortsatt være mønsteret, men det forventes noe vekst i de yngste aldersgruppene fram mot 

2030, selv om antall i aldersgruppen over 55 år vil øke mest (jf. Fylkesstatistikk Hedmark 2013). 

Hovedveksten i befolkningsutvikling forventes å komme ved tilflytting, inklusiv innvandring.   

I en analyse fra NIFU av den nasjonale søkningen til høyere utdanning 2002-2012 (Næss 2013) 

beregnes det at om lag 40 % av økningen i de nasjonale søkertallene siste tiår kan tilskrives økte 

ungdomskull og øvrig befolkningsøkning. Resten skyldes økt tilbøyelighet til å søke høyere utdanning 
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i befolkningen. I Hedmark er behovene for at flere aldersgrupper enn de yngste tar høyere utdanning 

stor, gitt den lave andelen av befolkningen som har høyere utdanning. Et annet aspekt er at flere 

returnerer til høyere utdanning for å etter- eller videreutdanne seg som del av et livslangt 

læringsperspektiv. 

Analysen av HHs søkertall illustrerer at høgskolens studieportefølje og søkerprofil vil kunne gjøre 

høgskolen mindre sårbar for prognosene om lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. I 

tillegg til søkere fra de yngste aldersgruppene har HH en stor gruppe søkere over 30 år. Profilen på 

søkerne illustrerer høgskolens mål om å bidra til livslang læring, til at voksne i regionen får god 

tilgang til høyere utdanning slik at det regionale kompetansenivået kan øke og kompetanse kan 

oppdateres og fornyes. I og med at fylket ligger lavest på den nasjonale statistikken over andelen av 

befolkningen med høyere utdanning, er dette ikke bare en viktig del av høgskolens regionale 

samfunnsoppdrag, men også en nasjonal utfordring høgskolen bidrar til å løse. Flere studier viser at 

foreldrenes utdanningsnivå har betydning for ungdoms utdanningsvalg. Næss (2013, s. 11) framhever 

«økende utdanningsnivå i foreldregenerasjonen kan føre til økende søkning til høyere utdanning». 

Slik sett kan en innsats rettet mot den voksne delen av befolkningsgruppen i Hedmark bidra til å 

bryte en negativ sirkel.  

Når det gjelder prognosene om befolkningsvekst som følge av innvandring, vil et av høgskolens svar 

være den kompetansen som er bygd opp gjennom en langvarig strategisk satsing på utdanning og 

diversitet. Høgskolen forsker og utdanner innenfor området flerkulturell barnehage og skole, og har 

også kompetanse på flerkulturalitet knyttet til folkehelse. Dette er en viktig kompetanse for å møte 

det regionale ønsket og forventningen om vekst gjennom innvandring. Høgskolen vil vurdere videre 

utvikling av kompetanse og tilbud, blant annet om studiet «Norsk for internasjonale studenter» i 

høyere grad bør rettes inn mot de av regionens innvandrere som er kvalifisert for høyere utdanning 

og trenger norskopplæring tilpasset dette nivået.   

Kilder: Terje Næss: Søkning til høyere utdanning. Hovedmønstre 2000-2012. NIFU 28/2013, 

NFR: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. 2014 

 

Rekruttering i lys av regionale og nasjonale kompetansebehov 

 

Profesjonsutdanninger – lærer og helse 

De framskrivingene som er gjort de siste årene av behov for arbeidskraft, gir ulike råd og er alle 

beheftet med usikkerhet. Den sist publiserte, Gjefsen mfl 2014, hevder at det blir større mangel enn 

tidligere antatt for lærere og for kompetanse innenfor pleie- og omsorgsfag. Innenfor disse 

fagområdene har høgskolen opplevd økende rekruttering til grunnutdanningene:  

Tabell 11: Utvikling i primærsøkere i profesjonsutdanningene ved HH. Tall i tråd med utdanningskategoriene 
til Samordna opptak 

 2011 2012 2013 2014 

Lærerutdanninger 503 624 610 650 

Helsefag 360 429 517 535 
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I tillegg kommer søkertallene innenfor Lokalt opptak (der blant annet masterstudiene og 

videreutdanningene ligger). Høgskolen har tre masterstudier tilknyttet lærerutdanningene: Master i 

tilpasset opplæring (med vekt på spesialpedagogikk og flerkulturell pedagogikk), Master i språk- og 

kulturfagenes didaktikk (med fordypning i norsk, engelsk eller musikk) og Master i digital kultur og 

kommunikasjon, samt to mastere tilknyttet helseutdanninger (Master i folkehelsevitenskap med vekt 

på endring av livsstilsvaner og Master i psykisk helsearbeid). I 2011 hadde disse fem 

profesjonsmasterne 216 primærsøkere. I 2014 hadde dette økt til 247. I forbindelse med overgangen 

til femårig grunnskolelærerutdanninger vil høgskolen gå gjennom mastergradsporteføljen til 

lærerutdanning (se mer under Lærerløftet i del V). Høgskolen arbeider også med studieporteføljen i 

helsefag på videreutdannings- og masternivå. Dette omtales under avsnittet HelseOmsorg21 i del V. 

Vurdert ut fra søkermassen har høgskolen en meget god posisjon til å svare på utfordringen med 

manglende kompetansebehov til yrker innenfor utdannings- og helsesektoren. Fagprofilen samsvarer 

også godt med de mange nasjonale satsingene regjeringen har lansert innenfor disse fagområdene: 

Lærerløftet. Strategi. På lag for kunnskapsskolen (2014), HelseOmsorg21. Et kunnskapssystem for en 

bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg (2014), Kvalitet i 

barnehagene jf. Statsbudsjettet 2015.  

Også regionalt vil behovet for framtidig kompetanse til utdannings- og helsevesenet være stort (bl.a. 

nevnt i NAV Hedmarks Arbeidsmarkedsprognose 2014). For lærerutdanningene samarbeider 

høgskolen for øvrig om å øke rekrutteringen til utdanningene gjennom de regionale GNIST- og GLØD-

kampanjene både for Hedmark og Oppland. Lærerutdanningsavdelingen rekrutterer 58 % av 

primærsøkerne regionalt (35 % fra Hedmark og 23 % fra Oppland). Folkehelseavdelingen rekrutterer 

57 % bare fra Hedmark.  

Høgskolen har også vurdert hvordan nye opptakskrav til grunnskolelærerutdanning vil slå ut. 

Beregninger ut fra kullet som begynte 2013-2014, viser at for GLU 1-7 ville 70 % av studentene være 

kvalifiserte etter nye krav. For GLU 5-10 ville 80 % vært kvalifiserte. 

Høgskolen har gjennomført en kandidatundersøkelse der det blant annet ble sett på 

arbeidslivstilknytningen per november 2012 til førskolelærere, allmennlærere og sykepleiere 

utdannet ved HH i 2010 og 2011 (Knudsmoen og Berg 2013). Så å si alle begynte i jobb umiddelbart 

etter fullført profesjonsutdanning. Ni av ti førskolelærere var fast ansatte, mens tilsvarende tall for 

de to andre profesjonene var seks av ti. Majoriteten av sykepleierne fikk jobb i Hedmark. Blant 

allmennlærerne var det like mange som arbeider i Oppland som i Hedmark, men her var også 

Akershus og Oslo viktige deler av arbeidsmarkedet. For førskolelærer var Hedmark det vanligste 

fylket, etterfulgt av Oppland, Akershus og Oslo. 

Økonomi- og ledelsesfag 

Mens det i tidligere nasjonale framskrivinger (f.eks. KD 2010) har vært signalisert behov for vekst 

innenfor økonomi- og ledelsesfag, hevdes det i den sist publiserte, Gjefsen mfl. 2014, at behovet for 

økonomiutdannede ser ut til å være noe mindre enn tidligere forutsatt. Det er ikke beskrevet 

regionale variasjoner, men ut fra dagens situasjon med blant annet den store økningen i søkertall, 

registrerer vi et stort regionalt behov innenfor både offentlig og privat sektor for våre tilbud innen 

økonomi- og ledelsesfag.   
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Hedmark fylke har mange offentlige arbeidsplasser. Av høgskolens studieportefølje er økonomi- og 

ledelsesfagene særlig viktige for offentlig sektor sammen med profesjonsutdanningene. Høgskolen 

har både mange årskurs, blant annet et samlingsbasert deltidsstudium utviklet i samarbeid med 

Forsvaret i krisehåndtering, som rekrutterer svært godt (257 primærsøkere til 50 studieplasser i 

2014). Videre har høgskolen mastergrad i offentlig forvaltning, både en 120-poengs master og en 

erfaringsbasert (90 studiepoeng). Den erfaringsbaserte har best søkning med hele 72 primærsøkere i 

2014, den andre med 48.  

Som tidligere nevnt, er det en forventet vekst i Hedmark i arbeidsplasser innenfor offentlig 

forvaltning og offentlig og privat tjenesteyting. Som svar på et behov fra næringslivet i Hedmark har 

HH i samarbeid med næringslivet utviklet en master i økonomi og ledelse (siviløkonom) som nå er 

akkreditert av NOKUT og starter opp i 2015. Hamarregionen Utvikling, en interesseorganisasjon for 

næringslivet med over 200 medlemsbedrifter, undersøkte i 2013 kompetansebehovet blant 

medlemsbedriftene. Det kom frem at 65 % ønsket et lokalt etter- og videreutdanningstilbud og at 

over 50 % ønsket slikt tilbud på masternivå. Blant fagområdene som ble trukket fram, var 

personalledelse, prosjektledelse, strategi, markedsføring og økonomi. Interessen fra regionalt 

samfunns- og næringsliv for etablering av denne nye masteren kommer også til uttrykk ved at 

Sparebanken Hedmark, lokalavisa Østlendingen AS/Edda Media, næringslivsklyngen De 7 sterke i 

Glåmdalsregionen og Åmot kommune har bidratt til finansiering av professorater og en 

stipendiatstilling. Profilen på masteren er nettopp veksten i tjenestedrevet næringsliv med vekt på 

markedsføring, service og virksomhetsstyring og med mål om å skape forståelse for og bedre 

virksomheters verdiskaping og konkurransekraft.   

Jord-, skog- og utmarksfag og bioteknologi 

I Hedmark er jord- og skogbruksnæringene viktige. Antallet arbeidsplasser har riktignok gått ned de 

siste årene, men vår erfaring er at høgskolens studenter raskt får jobb og at behovet for 

kompetansen er økende. Høgskolen får nå ofte henvendelser fra arbeidsgivere over hele landet. I 

høgskolens kandidatundersøkelse av kull utdannet i 2011 og 2012 var kandidatene i landbruksteknikk 

i november 2013 enten i arbeid (77 %) eller hadde fortsatt med studier (24 %). De fleste arbeidet i 

Hedmark og i øvrige fylker på Østlandet. Blant utmarksforvalterne var 62 % i jobb, 35 % hadde gått 

videre med studier og 4 % var arbeidssøkende. Her er det Hedmark og Nord-Norge som er de 

vanligste arbeidsplassene.  

Det nasjonale behovet for framtidas landbruksakademikere er vurdert av AgriAnalyse, blant annet 

basert på en spørreundersøkelse til arbeidsgivere i privat og offentlig sektor (Hillestad og Eldby 

2013). Her dokumenteres et gap mellom framtidig behov og antallet kandidater som per i dag 

uteksamineres fra høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag og NMBU, som er de tre statlige 

institusjonene som tilbyr de klassiske landbruksutdanningene. Behovet som stipuleres, er 460 

kandidater i året fram mot 2020, mens det i 2012 ble uteksaminert 380. De siste årene har HH 

rekruttert godt til landbruksfagene med en økning i det nasjonale opptaket –- fra 177 primærsøkere i 

2011 til 237 i 2014. Nord-Trøndelag hadde 100 primærsøkere i 2014 og NMBU 64 til disse fagene, slik 

de kategoriseres i Samordna opptak. Høgskolen i Hedmarks samletall av primærsøkere (både lokalt 

og nasjonalt opptak) har økt fra 287 primærsøkere til 351 de tre siste årene (jf. figur 6 ovenfor).  

Dette fagområdet har en annen søkeprofil enn HHs allmenne profil. Det er få andre institusjoner som 

har disse fagområdene, og søkere fra hele landet søker derfor høgskolens utdanninger. Blant 
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primærsøkerne var det i det nasjonale opptaket i 2014 bare 19 % primærsøkere fra Hedmark.  27 % 

var fra nabofylkene (13 % fra Oppland, 10 % fra Akershus og 4 % fra Sør-Trøndelag), 22 % fra resten 

av Østlandet (inklusiv 10 % fra Oslo), mens 15 % var fra Sør- og Vestlandet og 11 % fra Nord-

Trøndelag og Nord-Norge.  

I undersøkelsen AgriAnalyse gjennomførte, var arbeidsgiverne også opptatt av profilen på 

landbruksutdanningene i lys av det de ser som framtidas kompetansebehov. Blant fag der det 

framheves at det er særlig behov, dekkes agronomi og skogfag av Hedmark. HH har også utviklet en 

master i bærekraftig landbruk som svarer på behovene som kommer fram i rapporten, flere 

akademikere med master og for fagprofiler som i større grad behandler bærekraftighet og 

klimautfordringer.  

Blant de øvrige landbruksfaglige næringene er Arena Heidner en viktig næringsklynge i Hedmark. Det 

er et samarbeid mellom ulike bioteknologiskselskap i Hamar med en blå-grønn profil, spesialisert på 

foredling av unike gener og på å bruke bioteknologi til utvikling av innovative produkter og tjenester. 

Høgskolen har svart på næringslivets behov for kompetanse med en satsing på forskning og 

mastergrad i næringsrettet bioteknologi. Masteren rekrutterer best blant utenlandske søkere utenfor 

EØS-området. Den er med andre ord sårbar i lys av regjeringens forslag om studieavgift. Her blir det 

viktig å vurdere samarbeid med andre institusjoner om rekruttering sammen med næringslivets 

framtidige behov for mastergradskandidater. HH hadde tidligere en bachelor, men den ble faset ut 

på grunn av svake søkertall.     

Kilder: Gjefsen, Gunnes og Stølen (2014): Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter 

utdanning med alternative forutsetninger for innvandring. SSB. Rapport 2014/31, KD (2010): Tilbud og 

etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Hillestad og Elby (2013): Framtidas 

landbruksakademikere. Flere, grønnere og mer klimatilpassede. AgriAnalyse 2013. Rapport 4., 

Knudsmoen og Berg (2013): Tilfredse kandidater. Kandidatundersøkelse av profesjonsutdanningene 

ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2010 og 2011. HH:Rapport 2/2013, Berg og Knudsmoen (2014): BA-

kandidaters vurdering av overgangen fra utdanning til arbeidslivet. Kandidatundersøkelse av utvalgte 

bachelorutdanninger ved Høgskolen i Hedmark avsluttet 2011 og 2012. HH: Rapport 5/2014. 

Samordna opptak 

 

Kvalitetsresultater og kvalitetsarbeid – utdanning 

Kvalitetsarbeid 

HH fikk godkjent sitt system for kvalitetssikring av utdanning av NOKUT i 2005 og godkjent det i 

andre runde i 2011. I andre runde vurderte komiteen kvalitetsarbeid i en flercampushøgskole og 

hvordan høgskolen kvalitetssikret praksis i de studiene som ikke har rammeplaner. Høgskolen fikk 

god vurdering på begge punktene og konstruktive råd til videre utvikling. Siden 2005 har høgskolen 

fått akkreditert ni mastergradsstudier og to ph.d.-er fra NOKUT og bruker selv NOKUTs 

søkerhåndbøker basert på studietilsynsforskriften i eget kvalitetsarbeid. Høgskolens studier har blitt 

kvalitetsvurdert av NOKUT på følgende måter: Programevaluering i allmennlærerutdanning 2006 og 

førskolelærerutdanning i 2010, tilsyn med mastergradstudier i historisk-filosofiske fag i 2014 og  

revidering av sykepleie i 2008.  De fleste av disse evalueringene ligger noen år tilbake i tid og har blitt 

systematisk fulgt opp av høgskolen i ettertid, blant annet gjennom gjentatte styrebehandlinger. Den 
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nyeste omtales nedenfor. Høgskolen har også mottatt og fulgt opp de ulike følgerapportene for 

innføringen av grunnskolelærerutdanningene. 

Høgskolen har det siste tiåret intensivert det systematiske arbeidet med kvalitet i utdanningene. 

Styret behandler årlig høgskolens kvalitetsrapport samt en rekke andre utdanningskvalitetsrelaterte 

saker. Høgskolens faglige strategiske ledelse på utdanningsområdet er styrket. Høgskolen har nå 

prorektor for utdanning, prodekan for utdanning på alle avdelinger og programledelse av de ulike 

studiene samt et eget Utdanningsutvalg. Både prosesser beskrevet i høgskolens Kvalitetshåndbok for 

utdanning og flere selvvalgte styringsparametere i mål- og resultatsystemet skal bistå ledere og 

ansatte i kvalitetsarbeidet. Det er arbeidet mye med å legge til rette for aktiv og systematisk 

involvering av studentene.  

Siden 2007 har det vært gjennomført jevnlige kvalitetsdialoger om ulike aspekter ved høgskolens 

studieprogram. Rektoratet tar initiativ til dialogene der høgskole- og avdelingsledelsen møter 

faglærere og representanter fra studentene. Den pågående dialogrunden Utdanningskvalitet i fokus 

er den tredje. Studieåret 2008-2009 ble Bachelor i fokus gjennomført og 2010-2011 Studiekvalitet i 

fokus. Blant temaene som har vært belyst, er studieplanene (arbeidslivsrelevans og 

læringsutbyttebeskrivelser, sammenheng mellom læringsutbytte, arbeidsformer og 

vurderingsformer), rekruttering, gjennomstrømning, bruk av karakterskalaen, samarbeidsformer med 

arbeidslivet, internasjonalisering, FoU tilknyttet studieprogrammet, studentinvolvering i forskning og 

studentenes arbeidsinnsats. Dialogene har vært viktige utgangspunkt ikke bare for videreutvikling av 

kvalitet i hvert av programmene, men også for det strategiske arbeidet med studieprogrammet både 

på avdelings- og høgskolenivå. Gjennomgangen har blant annet ført til en systematisering av arbeid 

med kvalitet og gjennomstrømning, at noen program er faset ut, at flere smale bachelorinnganger er 

erstattet med bredere og at arbeidslivsprofilen er blitt tydeligere. Fra høsten 2013 har HH hatt et 

eget utdanningskvalitetsprosjekt om e-læring og høgskolepedagogikk. Prosjektet involverer alle 

avdelinger. 

Gjennomføring    

I den nye nasjonale styringsparameteren «Gjennomføring på normert tid» gjør HH det bedre enn 

sektorsnittet på bachelorutdanninger: 56,7 % mot snittet for statlige høgskoler på 52 % og for 

universitetene med 33 %. Gjennomføring på normert tid på masterstudiene har imidlertid vist seg å 

være en større utfordring for høgskolen.  

 For studenter tatt opp på fulltidsmaster 2009 hadde 20,3% fullført på normert tid i 2011 (det 

nasjonale sektorsnittet var 36 %). Ved HH var samtidig 58,2 fortsatt studenter. Vår 2013 

hadde 50,6 % fullført, mens 13,9 % fortsatt var studenter.  

 For opptakskullet 2010 hadde 25,5 % fullført på normert tid vår 2012 (mot sektorsnittet 37 

%) og 54,9 var fortsatt studenter. Vårsemesteret 2013 hadde 49 % fullført, og 19,6 % var 

fortsatt studenter.  

 For opptaket 2011 hadde 20,6 % fullført vår 2013 (sektorsnitt 36 %), og 61,9 % var fortsatt 

studenter.  

En god del masterstudentene ved HH som melder seg som fulltidsstudenter, bruker altså lenger tid 

på å fullføre enn de normerte to år. Masterstudentene våre er i høyere grad i jobb enn 

bachelorstudentene. De er eldre og oftest med familie. Vi tror noe av forklaringen på lav 

gjennomføring på normert tid kan være at studier som er annonsert som fulltidsstudier, viser seg å 
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ha studenter som likevel planlegger med å bruke lenger tid. En indikasjon på det er at fullføring etter 

utdanningsplan viser andre tall enn gjennomføringstallene, og at de studieansvarlige rapporterer at 

andelen deltidsstudenter er høyere enn statistikken viser. En annen indikasjon har vi fra en 

spørreundersøkelse blant nye HH-studenter høsten 2014. Av de nye masterstudentene svarte over 

80 % at de planla å jobbe ved siden av studiene.  

Likevel HHs klare mål er da å få opp gjennomføringen. Det har vært arbeidet systematisk med dette 

blant annet i Utdanningskvalitet i fokus siste år. Tiltak er beskrevet i Rapport 2013. Selv om vi langt 

fra er fornøyde med tallene per i dag, mener vi at vi kan snu dette. Vi vil også peke på at i et fylke 

som Hedmark representerer de mastergradskandidatene vi utdanner, et viktig tilskudd til 

kompetanseheving og i et overordnet perspektiv til regional utvikling.   

I forbindelse med NIFUs Kandidatundersøkelsen 2013 har HH for første gang fått en egen rapport på 

egne mastergradskandidater sammenliknet med det nasjonale gjennomsnittet. NIFUs 

spørreundersøkelse er rettet mot mastergradskandidater et halvt år etter fullført studium. Det er 

bare 38 kandidater fra HH som har svart, men tallene peker likevel ut noen interessante tendenser, 

og det er mange læringspunkter.  

For det første dokumenteres det her at masterkandidatene fra HH er eldre enn landsgjennomsnittet 

– 39,4 år mot 31 år. De er også i høyere grad yrkesaktive et halvt år etter fullført utdanning –  90 % 

mot landssnittet på 80 %. Dette kan ha sammenheng nettopp med at mange er i jobb mens de 

studerer. I lys av høgskolens arbeid for å fremme kultur for læring i Hedmark har vi merket oss at 

mens 34 % av HHs kandiater sier de planlegger å ta en ph.d., er det nasjonale tallet på 22,6 %. Den 

samlede vurderingen av masterutdanningen viser at HH har mer fornøyde masterstudenter enn i 

landet for øvrig. Blant HHs kandidater gav 73,7 % høyeste karakter (svært fornøyd), mens 

landssnittet var 59,5 %.   

Wiers-Jenssen mfl. (2014): Kandidatundersøkelsen 2013. NIFU-rapport 17/2014 inklusiv tilsendt 

uttrekk av HHs resultater sammenliknet med nasjonalt snitt, Høgskolen i Hedmark (2014): 

Rekrutteringsundersøkelse 2014. 

Kvalitetsundersøkelser 

Høgskolens tilfredshetsundersøkelser  

Høgskolen gjennomfører i februar hvert år en spørreundersøkelse blant alle studentene om deres 

tilfredshet med studiet og studiestedet, faglig utbytte, service og informasjon, de fysiske forholdene 

og det studentsosiale miljøet. Undersøkelsen er nå gjennomført åtte ganger og i alt har vi fått mer 

enn 10 000 svar. Svarprosenten de ulike årene har vært mellom 21 % og 40 %. Andelen studenter 

som er tilfreds eller svært tilfreds med kvalitet og læringsmiljø, den totale studiesituasjonen, har de 

fem siste årene ligget mellom 80 % og 86 %.  Det arbeides med oppfølging av resultatene fra 

undersøkelsen på avdelingsnivå og høgskolenivå, begge steder i dialog med studentene. Styret 

behandler rapport fra undersøkelsen i forbindelse med den årlige kvalitetsrapporten. 

Høgskolen i Hedmark (2014): Tilfredshetsundersøkelsen 2014. 

Studiebarometeret 

I den første gjennomføringen av studiebarometeret svarte 40 % av HHs andreårstudenter (mot 32 % 

nasjonalt). Høgskolen har fått en egen oppsummert rapport fra NOKUT av høgskolens samlede 
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resultater. Denne rapporten viser at HHs studenter gjennomgående er mer tilfredse enn 

landsgjennomsnittet, jf. tabell 12.   

Tabell 12: Resultater fra Studiebarometeret 2013. 

 Andel som gir de to beste karakterene dvs. 4 og 5 (skala 1-5) o g 
gjennomsnittlig karakterskåre 

 Høgskolen i Hedmark Nasjonalt gjennomsnitt 

Jeg er, alt i alt, fornøyd med 
studieprogrammet jeg går på  

79 % (4,15) 77 % (4,08) 

I hvilken grad er 
studieprogrammet relevant med 
sikte på aktuelle yrkesområder 

85 % (4,41) 83 % (4,3)  

Jeg vil anbefale dette 
studieprogrammet til andre 

79 % (4,15) 77 % (4,12) 

Faglærernes evne til å gjøre 
undervisningen engasjerende 

60 % (3,59) 50 % (3,43) 

Faglærernes evne til å gjøre 
vanskelig stoff forståelig 

57 % (3,53) 47 % (3,37) 

Hvordan undervisning dekker 
pensum 

66 % (3,73) 63 % (3,68) 

Kvalitet på tilbakemeldinger på 
eget arbeid 

49 % (3,4) 39 % (3,12) 

Den individuelle oppfølgingen av 
studentene 

38 % (3,07) 29 % (2,81) 

Kilde: NOKUT: 2013 Studiebarometeret. Standardrapport og NOKUT: 2013 Studiebarometeret. Høgskolen i Hedmark 

  

I etterkant av undersøkelsen var det stor nasjonal oppmerksomhet om studentenes misnøye med 

manglende tilbakemeldinger og individuell oppfølging. De fem siste radene i tabell 15 er spørsmålene 

som ble stilt under avsnittet «undervisning og veiledning». Selv om HH her skårer langt bedre enn 

det nasjonale snittet, er vi ikke fornøyd med resultatene. For også hos oss gir studentene uttrykk for 

lavere grad av fornøydhet på disse spørsmålene enn i undersøkelsen for øvrig. Det nevnte 

utdanningskvalitetsprosjektet griper for øvrig blant annet fatt i dette.  

Resultatene fra Studiebarometeret er tatt opp i forbindelse med kvalitetsdialogene i 

Utdanningskvalitet i fokus. Med hensyn til de to utdanningene ved HH som skåret lavest i tilfredshet, 

har rektoratet sammen med avdelingsledelsen hatt møter med studenter og faglærere. Møtene er 

fulgt opp av kvalitetsforbedringstiltak 

Tilsyn med mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag. 

NOKUT gjennomførte 2012-2014 tilsyn med to mastergradsstudier ved HH som ledd i et nasjonalt 

tilsyn. Det var Master i kultur- og språkfagenes didaktikk og Master i digital kommunikasjon og 

kultur, begge tilknyttet lærerutdanning. NOKUT gjennomfører slike tilsyn ved å bruke samme 

kvalitetskrav som ved akkreditering. I tillegg vurderes oppnådde resultater. Dette tilsynet omfattet 

60 studier ved 10 institusjoner (seks universiteter og fire høgskoler).  

 

NOKUTs tilsyn er organisert i fire trinn: Kartlegging, Redegjørelse, Dialog og utvikling, Revidering. Et 

studium kan bli skrevet ut av tilsynet i alle faser. I dette tilsynet var det ingen studier som ble skrevet 

ut etter Kartleggingsfasen, og bare tre av de 60 ble tatt ut av tilsynet etter Redegjørelsesfasen, dvs. i 

juni 2013. Begge HHs mastere var blant disse tre. Først i mai 2014 kom rapporten fra tilsynet. HH vil 

bruke den i sitt videre kvalitetsarbeid med alle høgskolens mastere.     
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 NOKUT: Tilsyn med mastergradsstudier i historisk-filosofiske fag. Mai 2014 

NOKUT-undersøkelse om fleksible utdanninger 2012 

Høgskolens samlingsbaserte campusundervisningsmodell var del av NOKUTs undersøkelse fra 2012: 

Kvalitetsutfordringer i fleksibel profesjonsutdanninger. Her var det et kull allmennlærerstudenter som 

var med. HHs strategiske satsing på fleksible utdanninger beskrives i rapporten, og også satsingen på 

oppdragsstudier: «Det finnes eksempler på at statlige institusjoner satser strategisk på fleksible 

studietilbud som oppdragsundervisning, selv når rekrutteringen til ordinær undervisning er relativt 

god, med Høgskolen i Hedmark som det mest vellykkede eksemplet» (s.3).  

Ellers er et tydelig råd som vi har merket oss, at institusjonene ikke bør satse ensidig på e-læring, 

men bruke kunnskapen de måtte ha om kombinerte læringsformer. Nettopp slik kunnskap har HH 

opparbeidet gjennom en langvarig satsing på ulike typer fleksible tilbud, og vi tar dette med oss i den 

pågående satsingen.     

 

Kompetanseprofil i lys av robusthetsmål 
 

Førstestillinger  

Som det framgår av figur 7, har det vært en stor endring i høgskolens kompetanseprofil fra 

årtusenskiftet. Den gangen hadde HH 45 årsverk i førstestillinger. Per 1.10. 2014 har vi 137,7. Det er 

en økning på 92,7 årsverk. Dette illustrerer at vi er en høgskole med høyt utviklingstrykk og høye 

ambisjoner. 
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Figur 7: Utvikling i antall førstestillinger (årsverk) 
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Tabell 13 nedenfor viser hvordan årsverkene fordeler seg på de ulike kategoriene førstestillinger.   

 

Som vi ser, har antallet professorårsverk utviklet seg fra ett i 2000 til 31,85 per 1.10. 2014. I tillegg 

har høgskolen seks årsverk i dosentstillinger. Antall professorårsverk er av avgjørende betydning for å 

lykkes med høgskolens strategiske spissatsninger på master- og ph.d.-nivå og for å lykkes med å 

skaffe eksterne forskningsmidler fra NFR og EU. I tabellen nedenfor er professorårsverkene fordelt 

avdelingsvis. 

Tabell 14:  Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) 

 1.10.2009 1.10.2014 

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 5,1 13 

Avdeling for folkehelsefag 2,4 8,2 

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 1,4 5,5 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 4,2 5,2 

 

Andelen kvinner i professorstillinger var i 2013 på 36,5 %. Det er blant de høyeste i sektoren. Det 

nasjonale snittet var på 25 % kvinner (jf. Tilstandsrapporten 2014, tabell V8.15). I 2014 er andelen 

kvinnelige professorer ved HH 36 %.  

Blant høgskolens professorer i 2013 var 37 % mellom 60 og 69 år. Det er lavere enn snittet for 

statlige høgskoler på 41,5 % og snittet for universitetene på 39,1 % (Tilstandsrapporten tabell V8.8). 

Høgskolen er seg likevel bevisst at en del professorer nærmer seg pensjonsalder og har lagt 

kompetansehevingsløp for å sikre framtidig kompetanse på de strategiske områdene.  

Så langt har vi sett på antall årsverk i førstestillinger. I den nasjonale sammenlikningen brukes andel 

førstestillinger. I 2003 var andelen førstestillinger i høgskolen 23 %. Per 1.10. 2014 var andelen økt til 

49,3 %. Også med disse tallene ser vi med andre ord resultatene av et krafttak som er gjennomført 

siste tiår. Likevel har vi fortsatt en vei å gå for å få realisert våre egne ambisjoner. Vi kan for eksempel 

sammenlikne oss med andelen førstestillinger på de nye universitetene som er etablert med 

utgangspunkt i statlige høgskoler. I 2013 lå de mellom 63,8 % (Nordland) og 69,8 % (Stavanger) i 

andel førstestillinger (jf. Tabell V1.1 i KDs Tilstandsrapport 2014.) 
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Som det framgår av figur 8, har tre av HHs avdelinger en andel førstestillinger som per 1.10. 2014 

ligger mellom 56 % og 74 %. Sammenlikner vi med tallene fra 2009, ser vi at alle avdelingene har økt 

andelen og dermed er del av en meget positiv utvikling av kompetansen. Størst har økningen vært på 

de to profesjonsutdanningsavdelingene. Lærerutdanning (LUNA) har økt med hele 10 % og 

helsefagene (FH) med 6,5 %. 

 

LUNA: Lærerutdanning og naturvitenskap, ØLR: Økonomi- og ledelsesfag, FH: Folkehelsefag, AØL: Anvendt økologi og landbruksfag 

Det systematiske kompetansehevingsarbeidet fortsetter på alle avdelinger. Vi har som nevnt høyere 

ambisjoner enn dagens tall viser. Dessuten forventer vi at kompetansekravene vil bli enda høyere i 

årene som kommer, og vi må ruste oss for å møte et kommende generasjonsskifte. 

Som det går fram av figuren, trengs en ekstra stor innsats for Avdeling for folkehelsefag. Avdelingens 

førstestillingsandel er nå på 29,5 %. På denne avdelingen er sykepleie en stor utdanning, et 

utdanningsområde som ble innlemmet i høyere utdanning først på 1980-tallet. Det har derfor vært 

en lengre vei å gå med å kvalifisere de ansatte fra det som i utgangspunktet var 

høgskolelærerstillinger. Det framgår imidlertid også av figuren at det har vært en meget positiv 

utvikling, særlig de tre siste årene.  I KDs Tilstandsrapport 2014 (figur 11.8) kommer det fram at det 

nasjonale snittet for helse- og sosialutdanningene i 2013 var 34 %. HH ligger altså under det. Men 

høgskolen har sett utfordringene og har for flere år siden igangsatt en systematisk 

kompetanseheving samt arbeid med rekruttering av førstestillinger ved nytilsettinger. Med den 

planen som er lagt, vil andelen førstestillinger stige raskt. Med et nøkternt anslag passeres 32 % 

innen utgangen av 2014 og 35 % innen utgangen av 2015. Avdelingen har også vist at den nå lykkes 

med å konkurrere seg til midler fra Norges forskningsråd. I juni 2014 fikk avdelingen tilslag på 

prosjektet «Skolen som helsefremmende arena» gjennom NFRs strategiske høgskoleprogram (SHP). 

Bare sju søknader ble innvilget av i alt 55. Dette prosjektet, på til sammen 18 millioner, innebærer 

Avdeling LUNA Avdeling ØLR Avdeling FH Avdeling AØL HH

011009 46,0 % 51,0 % 23,0 % 69,0 % 42,0 %

011010 55,0 % 53,0 % 25,0 % 59,0 % 46,0 %

011011 50,0 % 52,4 % 21,5 % 60,5 % 43,1 %

011012 52,0 % 52,0 % 24,0 % 60,0 % 45,0 %

011013 52,0 % 51,2 % 26,8 % 66,0 % 45,2 %

011014 56,4 % 56,7 % 29,5 % 73,5 % 49,3 %
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Figur 8: Andel førstestillinger 2009-2014  
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tilsetting av tre stipendiatstillinger. Med disse vil avdelingen ha tolv ansatte i gang med doktorgrad. 

Dette tallet illustrerer trykket på kompetanseheving ved avdelinge, og er et viktig grunnlag for å 

kunne øke andelen førstestillinger. 

  

Forskerutdanning i anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag  

Høgskolens to akkrediterte doktorgradsprogram er fortsatt relativt nye. PhD in Applied Ecology (Ph.d. 

i anvendt økologi) ble akkreditert i 2011 og Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PhD in 

Teaching and Teacher Education) i 2012.  

Av tabell 15 framgår det at høgskolen raskt har lyktes å passere minstekravet om femten stipendiater 

per program. Vi er imidlertid klar over at det fortsatt må arbeides målrettet for å opprettholde 

robuste stipendiatmiljøer på programmene og for å lykkes med gjennomføringen.  

De to første doktorene i anvendt økologi ble uteksaminert våren 2014. Første forventede innlevering 

av avhandling innenfor profesjonsrettede lærerutdanningsfag er desember 2015.  

Tabell 15: Status stipendiater og professorer og andre stillinger på høgskolens ph.d.-program  

 Antall 
stipendiater på 
program per 
1.10.2014 

Antall 
disputaser per 
1.10.2014 

Antall 
professorer fast 
ansatte 
tilknyttet 
programmet, 
1.10.2014 

Antall 
postdoc-
er tilsatt 
per 
1.10.2014 

Antall 
førsteamanuenser 
fast ansatt 
innenfor 
fagområdet, 
1.10.2014 

Anvendt økologi, 
akkreditert 2011 

18 2 7 3 11 

Profesjonsrettede 
lærerutdanningsfag, 
akkreditert 2012 

15 - 11 1 25 

 

Som det framgår av tabellen, er det robusthet knyttet til programmene, både i antall professorer og i 

antall personer som er fast ansatte og potensielt kan heve seg til professorkompetanse 

(førsteamanuensisene). I tillegg er det fire post.doc.-stillinger, tre i anvendt økologi og en i 

musikkpedagogikk. I sum mener vi dette illustrerer at vi har robusthet i miljøene tilknyttet de to 

forskerutdanningene. Robusthet illustreres også ved at begge utdanningene inngår i forskerskoler og 

tar del i annet samarbeid nasjonalt og internasjonalt.   

Begge doktorgradsprogrammene har lyktes med å nå fram med forskningsprosjekter i konkurranse 

med universitetene. Ph.d.-programmet i anvendt økologi var blant de ti som fikk støtte til NFRs 

utlysning av nasjonal forskerskoler i 2013. Støtten ble gitt til International Research School in Applied 

Ecology initiert og ledet av HH. Forskerskolen involverer nå over 100 doktorgradsstudenter og mer 

enn 50 forskere fra 15 partnerinstitusjoner i sju forskjellige land (Norge, Sverige, Danmark, Island, 

Skottland, Italia og Finland). Av andre større eksternt finansierte prosjekter, er et pågående strategisk 

høgskoleprosjekt, Boreal Forest Ecosystem Dynamics, som bl.a. involverer forskere fra tre kanadiske 

institusjoner. Fagmiljøet har også to store prosjekt fra Regionalt forskningsfond: Forest and Moose. 

Can Increased Forage Production Reduce Browsing Damage? og  Intelligent Monitoring of Fish and 

Wildlife: Linking ecological Theoy to achieve a Science Based Management. Fagmiljøet har i 2014 
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sendt to søknader til Horisont 2020. Søknadene er avslått, men med gode skussmål, så det arbeides 

med å forbedre søknadene for å søke på nytt.    

De fagene som så langt er akkreditert til ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, er 

lærerutdanningsfagene engelsk, norsk, musikk, pedagogikk og RLE. Flerkulturalitet er en dimensjon 

ved alle fagene. Det arbeides med en utviding av fagporteføljen til flere lærerutdanningsfag i tråd 

med kompetanseheving i personalet. Også dette fagmiljøet har nådd fram i konkurransen om 

forskningsmidler fra NFR. Prosjektet Musikal Gentrification and Socio-Cultural Diversities var ett av 

seks prosjekt som fikk støtte i FriPro Humanistisk forskning i 2013, og det eneste som ble ledet fra en 

høgskole. Dette prosjektet har samarbeid med bl.a. Norges Musikkhøgskole og forskere i Canada og 

England. Et annet prosjekt er The function of special education, ledet av Høgskolen i Volda (PRAKUT). 

Et tredje stort prosjekt er finansiert av Nordforsks program «Education for tomorrow»: Learning 

Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and School 

Communities in Four Nordic Countries. Prosjektet ledes fra Island og er et samarbeid mellom forskere 

i Norge, Sverige, Finland og Island med partnere i Skottland og Canada. Ytterligere et pågående 

prosjekt er forskningsrådsfinansiert. Denne gangen av Danmarks forskningsråd, Contemporary Poetry 

between Genres, Art Forms, and Media. Det er et samarbeid med bl.a. Aalborg Universitet.  Også fra 

fagmiljøet bak denne ph.d.-en er det sendt søknad til Horisont 2020 i 2014.  

Ph.d.-en inngår som en av forskerutdanningene som bidrar i Nasjonal forskerskole for 

lærerutdanningen (NAFOL) som ledes av NTNU. I tillegg har HH meldt seg inn i Nasjonal forskerskole 

for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES), se 

avsnittet under.  

  

Ansatte ved HH på doktorgradsprogram ved andre institusjoner 

Høgskolen har også en god del stipendiater på doktorgradsprogram ved andre institusjoner. Dels er 

det en overgangsperiode for de to fagområdene der vi nå tilbyr egne doktorgradsprogrammer. 

Stipendiater som allerede var tatt opp på andre program, har fullført der. Dels er det ansatte 

innenfor andre fagområder enn de to programmene HH selv gir forskerutdanning på. Her må 

høgskolen selvsagt inngå samarbeid med andre gradsgivende institusjoner.  

De tre siste årene (2012, 2013 og 2014) har så langt 26 ansatte ved Høgskolen i Hedmark disputert. I 

tillegg har tre fått godkjent avhandling og disputerer senere i høst. I perioden 2012-2014 vil med 

andre ord 29 ha disputert. To av disse har altså disputert innenfor anvendt økologi, på høgskolens 

eget program. Av de 27 som har disputert ved en annen institusjon, er det 23 som har disputert 

innenfor profesjonsforskning, to innenfor anvendt økologi og to innenfor økonomi- og ledelsesfag.  

Blant de 23 nye doktorene innenfor profesjonsforskning er 17 innenfor lærerutdanningsfag (norsk, 

engelsk, musikk, pedagogikk, RLE og naturfag) og 6 innenfor helse (sykepleie og folkehelse).  

Tematiske fellestrekk ved alle avhandlingene er praksisnærhet og en kunnskapsutvikling som både er 

for høgskolens utdanninger og for arbeidslivet vi utdanner for. Det er også et kjennetegn at praktisk 

talt alle disse nye doktorene nå underviser på de aktuelle grunnutdanningene, og dermed også på 

denne måten bidrar til å styrke forskningsbasert utdanning. De aller fleste har også hatt enten 

biveileder eller hovedveileder fra HH. 
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HH har, som nevnt, meldt seg inn i Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning 

på områdene helse, velferd og utdanning (PROFRES). Forskerskolen et samarbeid initiert av 

universitetene i Agder, Nordland og Stavanger. Samarbeidet har i første omgang involvert 

professorer og stipendiater fra Avdeling for folkehelsefag, men er også relevant for stipendiatene på 

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og fagmiljøet i lærerutdanning. Folkehelseavdelingen og 

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag har videre samarbeidsavtaler med Karlstads universitet om 

forskerutdanning, og har de fleste av sine stipendiater ved denne institusjonen. Innenfor folkehelse 

innebærer samarbeidsavtalen samarbeid om å utvikle et felles doktorgradsprogram (joint degree) i 

folkehelse mellom Karlstads universitet og HH. 

Kvalitetsvurderinger forskning 
Høgskolen har tatt del i den generelle veksten i antall publikasjonspoeng i sektoren. Siden 2010 har vi 

ligget mellom 90 og 125 poeng i den årlige rapporteringen. Så langt i 2014 er det registrert 

publikasjoner som tilsvarer 90,6 poeng, men her er endelig rapporteringsfrist først 15. mars 2015, så 

tallet vil stige. I Rapport 2013 har vi analysert ulike årsaker til at den positive framgangen i 2012 ikke 

fortsatte i 2013. Den viktigste er at høgskolens mest sentrale forskere i 2012 la inn en ekstra stor 

innsats for å skaffe eksterne forskningsprosjekter. Det var nødvendig etter at den regionale 

tilleggsfinansieringen som fulgte med Prosjekt Innlandsuniversitetet, ble trukket tilbake da prosjektet 

ble nedlagt. Vi har da også lyktes med å øke NFR-tildelingen betraktelig, fra 6,5 millioner i 2012 til 15 

millioner i 2013.   

Vi har vært fornøyd med den jevne veksten i publiseringspoeng, men har likevel høyere ambisjoner 

enn resultatene så langt viser. Vi mener også det er sannsynlig at resultatene vil bli enda bedre de 

kommende årene. Vi har både flere store nye eksternt finansierte forskningsprosjekter som det vil 

komme mange publikasjoner fra, og vi har flere nytilsatte eller nydisputerte (med 

monografiavhandlinger) som ennå ikke har kommet i gang med tellende publikasjoner med HH som 

forfatteradresse. 

Tabell 16:  Resultater basert på vitenskapelige publisering 

 Resultat 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Per 1.10. 
2014 

Publikasjonspoeng per 
undervisnings-, 
forsknings-, og 
formidlingsstilling 

0,28 

74,48: 267,4 

0,36 

92,80:263,6 

0,33 

90,01: 273 

0,47 

124,49:267,26 

0,33 

97,49:297,72 

90,6 
poeng 

Andel periodika-artikler 
med internasjonal 
sampublisering 

  43 % 

43 av 100 

50 % 

56 av 113 

44 % 

50 av 115 

 

 

Når vi fordeler poeng per ansatt, publiserer høgskolen siden 2010 mellom 0,33 og 0,47 poeng. Noen 

år har det ligget over snittet for statlige høgskoler, andre år under. Ambisjonen er å ligge godt over. 

Vi strekker oss i første omgang mot resultatene til de tre nye universitetene (Agder, Nordland, 

Stavanger), som i 2013 ligger mellom 0,41 (Nordland) og 1,01 (Agder) med Stavanger imellom på 

0,71.  
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Men samtidig er det ikke bare antall poeng vi måler vår suksess utfra. Vi er også opptatt av ulike 

kvalitetsindikatorer. Selv om vi lå under snittet for statlige høgskoler på poeng per ansatt i 2013, lå vi 

høyere på andel nivå-2-publikasjoner og på andel tidsskriftartikler med internasjonal sampublisering.  

For nivå 2 var HHs andel i 2013 på 11,6 % mot snitt for statlige høgskoler på 9,6 %. Her ligger 

de tre nye universitetene mellom 11,3 % (Agder) og 22,1 % (Stavanger) med Nordland 

imellom (14,7 %) (jf. tabell V1 i Tilstandsrapporten).  

Andel periodika-artikler med internasjonal sampublisering har for HHs del ligget mellom 43 % 

og 50 % de siste tre årene (jf. tabell 18). Det er et godt resultat. Med 50 % i 2012 var vi blant  

UH-institusjonene med aller høyest andel. Med resultatet 44 % i 2013 er vi også blant de 

statlige institusjonene med høyest andel. Sammenliknet med de tre nye universitetene, har 

Agder høyere andel (50 %) og Nordland og Stavanger lavere andel enn HH (henholdsvis 40 % 

og 31 %) i 2013 (jf. Tabell V5.1 i KDs Tilstandsrapport 2014). 

Også evne til å lykkes i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler, regner vi som et 

kvalitetskjennetegn på forskningen. Det omtales i neste avsnitt.  

 

Evne til å hente inn eksterne midler 

Midler fra Norges forskningsråd og andre forskningsfond 

Høgskolen har de siste årene arbeidet målrettet for å vinne fram i konkurransen om eksterne 

forskningsmidler. Det er gjort rede for en del av prosjektene i omtalen av forskerutdanning ovenfor. 

På dette området følger vi utviklingen med en intern styringsparameter, midler fra Norges 

forskningsråd. Utviklingen de siste årene vises i tabell 17.  

 
Tabell 17: Utvikling i midler til HH fra Norges Forskningsråd 

 2010 2011 2012 2013  Per 1.8.2014 

NFR-tildeling, 
tall fra HHs 
Rapport 2013 

8,6 mill 6,5 mill 6,5 mill 15 mill 13 mill 

NFR-tildeling 
per 
vitenskapelig 
ansatt i 100 kr. 
Tall fra tab 
V4.16 KDs 
Tilstandsrapport 
2014 

32, 8 23,9 15,1 42,5 43,6 

 

Som det går fram av tabell 17, har HH hatt en meget positiv utvikling de to siste årene, både i 

summen vi mottar fra Forskningsrådet og om vi deler summen på hver vitenskapelig ansatt. 

Resultatet i 2013 på 15 millioner er det høyeste noensinne, men vil bli overgått av 2014-resultatet, 

det ser vi på halvårsresultatet som er på 13 millioner. Fordelingen per ansatt i 2013 og så langt i 2014 

er også meget godt – til tross for at antall tilsatte har økt kraftig siden 2012.  
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Resultatet per ansatt er godt også sammenliknet med det som så langt har vært gjennomsnittet for 

de statlige høgskolene. Det har de siste fire årene ligget mellom 27.400 (i 2009) og 21.700 (i 2011).  I 

2013 var tallet for de tre nye universitetene i 1000 kroner som følger: Universitetet i Agder 35,2, 

Universitetet i Stavanger 48 og Universitetet i Nordland 54,9. Som vi ser av tabell 17, er HH i 2013 på 

høyde med disse universitetene.  

Alle avdelinger har i 2014 midler fra Norges forskningsråd, men det er Avdeling for anvendt økologi 

og Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap som har den klart høyeste andelen. Trykket på å 

søke prosjekter er fortsatt høyt og skal være det i årene som kommer. Våren 2014 ble det 

eksempelvis sendt inn 22 søknader til NFR og 2 til Regionalt forskningsfond. Av KDs Tilstandsrapport 

2014 (tabell V4.19) framgår det at Høgskolen i Hedmark sendte 28 søknader til NFR 2012-2013 og at 

ni av disse ble innvilget (dvs. 35 %).  

Høgskolen mottok 4,5 millioner fra Regionalt forskningsfond Innlandet i 2013 og i tillegg støtte til 

forskningsprosjekter fra NORDFORSK, Danmarks Forskingsråd samt EEA Grants (EØS-midler).  

 Midler fra EU  

I EUs 7. rammeprogram for forskning har HH hatt beskjeden suksess. Vi har vært deltaker i ett 

prosjekt, ComEnvir – Communicating environmental impacts on water quality, availabilty and use, i 

Environment-programmet. Men også her har vi vært aktive søkere. I alt har vi deltatt som partner i 

19 søknader til det sjuende rammeprogrammet.   

HH har rustet seg for en økt innsats for å kunne komme i posisjon til å lykkes i Horisont 2020, blant 

annet gjennom medlemskap i EU-nettverket, et NFR-finansiert nettverk av høgskoler på Østlandet 

(og Universitetet i Nordland). Det har gitt rike muligheter for erfaringslæring og kursing om Horisont 

2020. Det har blitt arrangert søknadsskrivekurs og informasjonsmøter for faglig ansatte, og kurs om 

økonomistyring, budsjettering og generelt om regelverket rundt Horisont 2020-deltakelse. Dette gjør 

at HH nå står sterkere med tanke på administrativ bistand til forskere som skal delta i en søknad om 

EU-midler. Mer enn 70 forskere fra alle høgskolens avdelinger har dessuten deltatt på ulike 

arrangementer som forbereder Horisont 2020, og fire har mottatt såkalte PES-midler. Til sammen er 

det sendt fire søknader i 2014: 

Tabell 18. Søknader fra HH til Horisont 2020 i 2014 

Program Søknader 
sendt fra HH 

Hvorav antall søknader 
som koordinator 

EXCELLENT SCIENCE   

Marie Sklodowska-Curie Actions 2 1 

SOCIETAL CHALLENGES   

Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw 
Materials 

1 1 

Health, Demographic Change and Wellbeing 1  

 

Selv om HH ikke har mottatt midler gjennom EUs forskningssatsing, har vi likevel mottatt EU-midler. 

Disse midlene er viktige i HHs internasjonale arbeid, både for utdanningssamarbeid og for 

nettverksbygging som deretter kan føre til forskningsprosjekt. I 2010 utgjorde disse 5,5, millioner, i 

2011 6,3 millioner, i 2012 om lag 3,5 millioner, i 2013 om lag 2 millioner og i første halvår i 2014 om 

lag 3,5 millioner. Den økte summen i 2014 skyldes økt utbetaling til  PERL – Partnership for education 

and research about responsible living ved LUNA. Dette prosjektet er et Erasmus Academic Network, 
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med 140 institusjoner i 50 land som HH koordinerer. Dette fagmiljøet er også grunnlaget for at HH i 

sommer fikk tildelt en UNESCO chair i Education for Sustainable Lifestyles. Øvrige programmer vi har 

fått midler til som regnes hit, er fra EUs inter.reg.-program der samarbeid med Karlstads universitet 

og Högskolan i Dalarna har vært aktivt og prosjekt fra Comenius-programmet knyttet til EUs satsing 

på livslang læring.  

En måte å sammenlikne høgskolens innsats her med sektoren for øvrig på er å se på den andelen EU-

midlene utgjør i forhold til statsbudsjett-tildelingen. Tabell 19 illustrerer at vi nå er i ferd med å vokse 

igjen etter to år med lav aktivitet, men ved HH er det altså foreløpig ikke midler fra EUs 

forskningsprogram som utgjør summen.  

Tabell 19: HHs andel EU-midler i forhold til statstilskuddet (alle midler ikke bare 7. rammeprogram) 

  Resultat 
Halvårs-
resultat  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Andel EU-midler i 
forhold til statstilskuddet   

 1,4 % 1,5 % 0,8 % 0,43 % 1,43 % 

 

I KDs Tilstandsrapport fra 2013 (tabell 3.2), 2012 (tabell 3.17) og 2011 (tabell 3.23) kan vi 

sammenlikne HHs resultater med sektoren. 

 I 2010 hadde HH høyest andel EU-midler av de statlige høgskolene. Snittet for universitetene 

var 1,5 %.  

 I 2011, da HHs andel var 1,5 %, var sektorsnittet for statlige høgskoler 0,5 %, og bare 

Høgskolen i Gjøvik hadde høyere andel enn HH med 1,9 %. Snittet for universitetene var 1,7 

%.  

  I 2012, da HHs andel var sunket til 0,8, var snittet for de statlige høgskolene 0,2 og for 

universitetene 1,5.  

For 2013 har det ikke lyktes oss å finne sektortall foreløpig.   

  

Eksternt finansierte oppdragsprosjekter  

Innenfor oppdragsvirksomheten har høgskolen vokst seg svært stor. Høgskolens bidrags- og 

oppdragsvirksomhet er blant landets største. Dette er blant annet resultat av tett kobling mot 

praksisfeltet og av at HH har vunnet store offentlige anbudskonkurranser om omfattende nasjonale 

oppdrag innen helse, utdanning og ledelse. Oppdragsvirksomheten har utviklet seg til å bli en 

tydelig profil ved høgskolens virksomhet. Det bekreftes i KDs Blomst, der høgskolen har skåret på 

topp på indikatoren «oppdragsfinansiert virksomhet» hvert år fra 2009 til 2013.  
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Tabell 20: HHs inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomhet (uten forskningsfin. fra EU og NFR) 
 Resultat    

2009 2010 2011 2012 2013 

 
Halvårsr
esultat 

1.8. 2014 

Andel (og faktiske inntekter) fra 
bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) utenom 
forskningsfinansiering fra EU og NFR  

12 % 
53 463’ 

12 % 
56 052’ 

13 % 
65 903’ 

12 % 
61 908’ 

12 % 
57 390’ 

 
42 500’ 

 

I nasjonal sammenheng er høgskolen en av institusjonene med høyest andel inntekter fra BOA  

utenom forskningsaktiviteter fra EU og NFR. Tabell 20 viser HHs resultat på den nasjonale 

styringsparameteren. Med 2012-resultatet på om lag 62 millioner var HH den statlige høgskolen med 

størst inntekter her (KDs Tilstandsrapport 2013 s. 193). Også andelen er høy i nasjonal 

sammenlikning. Selv om HH i 2013 i antall kroner går noe ned fra 2012-tallene, er andelen på samme 

nivå, og HH framheves også i Tilstandsrapporten for 2014 som en av institusjonene med høyest andel 

(s. 178) og høyest BOA-inntekt per faglig stilling (s. 179).  Vi er meget godt fornøyd med at vi lykkes 

med å opprettholde det høye aktivitetsnivået. Og konstaterer at vi her kan vise til en langt mer 

positiv utvikling enn den nasjonale trenden. Ifølge Tilstandsrapporten (s. 193) har andelen «øvrig 

BOA» gått ned fra ni til fem prosent i sektoren som helhet fra 2004 til 2012.  Halvårsresultatet for 

2014 viser at vi fortsetter den gode utviklingen med å innhente eksterne midler.  

Denne nasjonale parameteren brukes som en indikator på institusjonenes relevans for samfunnet. 

Slik sett kan vi konstatere at vi lykkes med det systematiske arbeidet med å være en aktiv og 

innovativ tilbyder og leverandør av eksternt finansiert etter- og videreutdanning og forsknings- og 

utviklingsarbeid. Denne innsatsen er sentral også i høgskolens arbeid for å være en sterk bidragsyter 

for å fremme og legge til rette for Livslang læring.  

 

Administrasjon i lys av kvalitet og effektivitet   
Høgskolen i Hedmark driver god økonomisk styring. Det er tett samsvar mellom de samlede 

ressursene inn til institusjonen og det tilhørende aktivitetsnivået. Til tross for at vi er en 

flercampushøgskole bruker vi ikke mer ressurser på støttevirksomhet og bygg enn sektoren for 

øvrig. 

 

Ifølge Tilstandsrapporten for Høyere utdanning 2014 (tabell V8.2) har HH 27,1 % av de samlede 

årsverkene i administrative stillinger (2013-tall, snittet for de statlige høgskolene er 28,4 %, for hele 

UoH-sektoren er tallet 26,6 %). Forholdstallet mellom årsverk i UFF-stillinger og administrative 

stillinger (tabell V8.5) er for HH på 2,2 (likt som snittet for de statlige høgskolene og for hele 

sektoren).  

 

Når det gjelder byggareal i forhold til studenter og brukere (tabell V9.5) ligger HH på 10,0 kvm per 

campus-student (snitt statlige høgskoler er på 11,0 kvm, hele UoH sektoren er på 17,2 kvm per 

student) og på 6,6 kvm per bruker (snitt statlige høgskoler er 8,7 kvm, hele UoH sektoren er på 13,6 
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kvm per student). Hva angår husleie som andel av total bevilgning, bruker HH 15,9 % til dette 

formålet. Snittet for de statlige høgskolene er på 15,7 % (kan ikke her regne UoH snitt ettersom 

mange av institusjonene eier byggene sine selv og således ikke betaler husleie).  

 

Det at fagkunnskapene innenfor de administrative områdene blir utviklet og sett som egne 

fagområder styrker det administrative feltet. Høgskolen ser på dette som en profesjonalisering. 

Samlet har HHs matrise gitt oss grunnlaget for en robust samlet administrasjon som både er i stand 

til å løse oppgaver fra KD, andre departementer og tilsynsmyndigheter, samt understøtte den 

faglige virksomheten ved høgskolen på en profesjonell måte. Til tross for økende krav til 

kompetanse og kapasitet i den administrative virksomheten ved universitetene og høgskolene, har 

HH holdt de samlede kostnadene til støttevirksomheten konstant gjennom de siste seks, sju årene.  
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DEL V: HOVEDGREP FOR Å REALISERE ØNSKET STRATEGISK PROFIL 

2020 
 

For å lykkes med de faglige ambisjonene og den ønskede strategiske profilen må høgskolen styrke 

det pågående interne kvalitetsarbeidet med utdanning og forskning og tilrettelegge for et arbeids- og 

studentmiljø som er endrings- og utviklingsorientert og evner å sette seg høye mål og arbeide for å 

nå dem. Vi må fortsette arbeidet med høyt trykk på kompetanseheving og med å bedre 

forskningsresultatene, og vi må fortsette hardt arbeid for å opprettholde høyt nivå på BOA-

virksomheten og på å skaffe eksterne forskningsmidler. Høgskolen må selvsagt også ta nye grep. 

Først og fremst ønsker vi å utvikle og styrke mer forpliktende samarbeid med andre – både høyere 

utdanningsinstitusjoner og arbeids- og samfunnsliv. Slikt samarbeid skal fremme høy kvalitet i 

utdanning og forskning, men også bidra til profilering og arbeidsdeling innenfor ulike fagområder og 

til å styrke arbeidslivsrelevans- og arbeidslivstilknytning. I det følgende beskriver vi ti grep. Modell for 

forpliktende samarbeid har vi valgt å presentere til slutt. 

    

Utdanningskvalitet gjennom arbeid med høgskolepedagogikk og e-

læring 
Vi lever i et samfunn som blir mer og mer kvalitetsbevisst. Å være en institusjon som stadig søker nye 

veier for hvordan vi arbeider med kvalitet i utdanningen blir en stadig viktigere oppgave i høyere 

utdanning. Vi har akkurat igangsatt en bred satsing på høgskolepedagogikk og e-læring med det 

formålet å fremme kvalitet i utdanningene. Denne satsingen mener vi det er nødvendig å 

videreutvikle fram mot 2020. Det er behov for å utvikle uike tilbud som dekker en kontinuerlig 

høgskolepedagogisk kompetanseoppbygging hos de vitenskapelig tilsatte. Dessuten må det arbeides 

med innovative former for tilpassing av utdanningstilbud til ulike målgrupper og ikke minst 

videreutvikle den brede kompetansen høgskolen allerede har med fleksible utdanningstilbud og med 

å bidra til Livslang læring. 

Høgskolen har også, blant annet gjennom sitt spillutdanningsmiljø, gode muligheter til å videreutvikle 

digitale læringsverktøy som et virkemiddel for å fremme høyere kvalitet i utdanningene. Vi ønsker å 

utnytte denne muligheten også for ruste oss til å møte framtidige studenter som har vokst opp i en 

digitalisert verden. Digitale læringsverktøy kan være alt fra dataspill, animasjoner, simuleringer, 

visualiseringer, ulike nettløsninger, film med mer. Målet er å integrere digitale læringsverktøy som et 

naturlig element i fagene. HH har også noe erfaring med å bruke digitale læringsverktøy som redskap 

for kunnskapsdeling i andre sammenhenger, blant annet som virkemiddel for å formidle 

forskningsprosjekter. Dette er vi også opptatte av å videreutvikle. 

Internasjonalisering og mangfold 
Framtidssamfunnet trenger kandidater fra høyere utdanning som har internasjonale erfaringer og 

kompetanse til å møte et arbeids- og samfunnsliv som i stadig sterkere grad preges av globalisering 

og mangfold. Gjennom internasjonalt samarbeid åpnes mulighetene til å se seg selv, egen utdanning 

og eget samfunn med nye øyne. Også forskning berikes av mulighetene for komparative 

perspektiver. Høgskolen ser at det blir nødvendig å bruke enda mer energi på å utvikle gjensidig 

forpliktende samarbeid med noen utvalgte strategiske partnere. Vi har ambisjoner om å lykkes med 
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Horisont 2020 og med strategisk partnerskap i Erasmus +. I tillegg til å stimulere fagmiljøene våre til å 

søke partnerskap for å delta i ulike typer EU-prosjekter, trenger vi på institusjonsnivå å bruke våre 

nordiske partnere som springbrett for å utvikle samarbeid med andre europeiske land. Et tiltak er å 

melde oss inn i European University Association slik at vi deltar tettere på de europeiske 

møteplassene enn vi hittil har gjort. Samtidig vil vi videreutvikle vårt strategiske nord-sør-samarbeid. 

Her er utdanningsutveksling godt i gjenge, men vi ønsker å styrke forskningssamarbeid. Det er en av 

grunnene til at vi har meldt oss inn i SANORD, (Southern African-Nordic Centre, en forening med 42 

medlemsinstitusjoner med mål om å øke forskningssamarbeid) og deltar aktivt på møteplassene som 

skapes av denne foreningen. HH har per i dag lite samarbeid med BRIKS-land og vil vurdere det 

sammen med vår Nord-Amerika satsing.    

Høgskolen vil også arbeide for å styrke utdannings- og forskningsperspektiver knyttet til mangfold. 

Kompetanse om flerkulturelle spørsmål er viktig for framtidas arbeids- og samfunnsliv. Høgskolen vil 

også se nærmere på tilbud innenfor høyere utdanning som det blir behov som følge av 

befolkningsvekst gjennom økt arbeidsinnvandring.  

 

Grep for å øke eksterne forskningsmidler fra NFR og lykkes i Horisont 2020 
Det internasjonale samarbeidet på fagmiljø- og institusjonsnivå som er beskrevet ovenfor, 

representerer faglig strategiske grep for å lykkes med EU. Samtidig er det viktig å lære av de 

søknadene vi sender inn, både de vi lykkes med og de vi i første omgang ikke lykkes med. Høgskolen 

har allerede begynt arbeid med å lære på tvers på denne måten, men dette er en faglig lederoppgave 

som kan videreutvikles sammen med det å skape motivasjon til å søke igjen. For de vitenskapelig 

tilsatte er det helt sentralt at man har en administrasjon med høye kvalifikasjoner som kan bistå med 

søknadene. Det gjelder både NFR og EU. Høgskolen har meldt seg inn i NARMA som et ledd i arbeidet 

med kvalitet i det forskningsadministrative arbeidet. 

Når det gjelder EU, har HH, som nevnt, hatt god hjelp av deltakelse i høgskolenettverket om EU. HH 

er nå involvert i arbeidet med å søke om midler til et nytt EU-nettverk. Dette skal være et regionalt 

nettverk med medlemmer fra UH-sektoren, næringslivet og offentlig sektor. Et tverrsektorielt 

samarbeid er helt nødvendig for å utnytte det potensialet Hedmark og Innlandet har for å kunne 

delta mer aktivt i Horisont 2020. HH har i samarbeid med de andre høgskolene i Innlandet en aktiv 

rolle i å utvikle nettverket. Det vil bli sendt inn en søknad til Forskningsrådet om finansiering av 

nettverket innen utløpet av 2014.  

Stadig flere program som det er aktuelt for høgskolens forskere å søke ekstern finansiering på, 

forutsetter et aktivt samarbeid med arbeidslivet. Det å bidra med å bygge samarbeidsrelasjoner, 

forståelse og vilje i det lokale arbeidslivet til å være med i forskningsprosjekter er derfor også noe 

som må prioriteres i kommende år.   

Høgskolen vil i perioden implementere Den europeiske erklæring om forskere (Charter) og Regler for 

rekruttering av forskere (Code).   
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Tverrfaglige prosjekter, blant annet ved bruk av tildelt UNESCO chair 
Høgskolens strategiske forskningsområder er tverrfaglige. Også mange av utdanningsprogrammene 

krever at fagfolk arbeider på tvers av fag. På folkehelseavdelingen søker man for eksempel å ruste 

studentene til å møte tverrfaglig arbeid i praksis gjennom blant annet en felles modul om folkehelse i 

de ulike programmene. Slikt arbeid vil vi videreutvikle. Samtidig opplever mange at vi kanskje ikke er 

gode nok til å ta ut synergier på tvers av høgskolens avdelinger. Et grep for å kunne gjøre nettopp 

dette, er å videreutvikle samarbeid rundt den UNESCO-Chair-utnevnelsen HH akkurat har fått tildelt 

innenfor Education for Sustainable Lifestyles. Det er første gang en utdanningsinstitusjon i Norge får 

tildelt en slik status, og vi har fått det som en anerkjennelse av arbeidet til PERL-nettverket ved 

Avdelingen for lærerutdanning og naturvitenskap. Nettverket er finansiert av EU på tiende året og 

består av over 140 partnerinstitusjoner fra mer enn 50 land. I forbindelse med UNESCO Chair og 

UNITWIN-nettverksøknaden, har 29 universiteter og forskningsinstitusjoner skrevet intensjonsavtaler 

med høgskolen om å samarbeide videre om utdanning for bærekraftig livsstil over en periode på 

inntil seks år.  Disse institusjonene er alle villige til å bidra med egenandel i form av kompetanse og 

arbeidsinnsats. Unesco-Chair-funksjonen er dermed både internasjonalt og flerfaglig forankret 

gjennom disse institusjonene og deres fagområder. Dette vil også kunne styrke det flerfaglige og 

tverrfaglige arbeidet internt i høgskolen, på tvers av fagområder og avdelinger. Samarbeidet, både 

internt og eksternt, vil gå både på prosjektsøknader, flerfaglige konferanser og nettverkssamlinger og 

internasjonalisering.  

 

Lærerløftet 
Den satsingen høgskolen har gjort det siste tiåret på å styrke kompetanse, utdanningsprogram og 

forskning i lærerutdanningene har gjort høgskolen godt rustet til å møte de varslede utfordringene i 

Lærerløftet. Vi er meget godt kvalifiserte til å bidra til videreutdanning av lærere (har bred erfaring 

fra bl.a. Kompetanse for kvalitet og gode skussmål i vurderingen av f.eks. Andrespråkspedagogikk, jf. 

NIFUs Rapport 35/2013). Vi har knutepunktrolle i veiledning av nyutdannede lærere og vi er med i et 

samarbeid om en rektoropplæring som også har fått meget gode skussmål. Vår ph.d. er innrettet slik 

at den kan være en interessant faglig karrierevei for lærere, og vi er godt rustet for å etablere 

femårig master i grunnskolelærerutdanningene. I Lærerløftet heter det om masterne i de nye 

femårige grunnskolelærerutdanningene at «De nasjonalt prioriterte fagene skal være 

lærerutdanningsfagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk. Regjeringen vil kreve 

at alle lærerutdanningsinstitusjoner må tilby masterutdanning i minimum to av de prioriterte fagene, 

før de kan tilby grunnskolelærermaster i øvrige fag» (s. 57).  

Høgskolen i Hedmark fyller dette kravet allerede. Norsk og engelsk er to av de 

lærerutdanningsfagene som er akkreditert som del av høgskolens ph.d. i profesjonsrettede 

lærerutdanningsfag. De øvrige fagene er musikk, pedagogikk inklusiv religionspedagogikk. Innenfor 

disse fagene kan høgskolen selv opprette mastertilbud. I tillegg fyller høgskolen per i dag kravene 

innenfor samfunnsfag og kroppsøving. Det er videre igangsatt et arbeid for å kvalifisere innenfor 

naturfag og matematikk, og det arbeides med søknad til NOKUT om mastergrad i løpet av 2015.  

Hvorvidt høgskolen kan tilby flere fag enn engelsk og norsk på masternivå i 2017, vil imidlertid være 

avhengig av studenttilfanget. Med de nye opptakskravene har vi gjort beregninger ut fra kullet som 

begynte 2013-2014, og har da funnet at for GLU 1-7 ville 70 % av studentene være kvalifiserte etter 
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nye krav. For GLU 5-10 ville 80 % vært kvalifiserte. Det har foreløpig ikke kommet signaler om hva 

som vil skje med grunnskolelærerutdanningene ved de institusjonene som ikke fyller kravene 

regjeringen har satt. Et scenarium er at de vil måtte avvikle utdanningene, og at det vil føre til at vi 

som da er kvalifiserte, får flere søkere. Et annet mulig scenarium er at høgskoler med kompetanse vil 

få et større faglig ansvar for utdanninger på institusjoner som ikke selv fyller kompetansekravene.  

Høgskolen i Hedmark vil i så fall være interessert i å bruke sin kompetanse til aktivt å bidra. 

Høgskolen vil også gjennom sin ph.d. kunne bidra til å kvalifisere personale fra andre institusjoner.   

Per i dag har høgskolen samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus innen Region Oslo-Nord, og er 

interessert i å utvikle samarbeid med Høgskolen i Østfold, som blant annet har master i andre 

fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) som utfyller HHs egne mastere. Høgskolen er åpen for å 

samarbeide også med andre. 

  

HelseOmsorg 21 
Visjonen «Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse» i den nye nasjonale 

forsknings- og innovasjonsstrategien er svært relevant for Avdeling for folkehelsefag. Avdelingens 

studie- og forskningsprofil gjør høgskolen ekstra godt rustet til å være med og realisere den nye 

strategien. Avdelingens studie- og forskningsportefølje favner fra kroppsøving og idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv via tannpleie, kostholds- og ernæringsfag til sykepleie og andre helsefaglige 

utdanninger som helsesøster, rehabilitering og psykisk helsearbeid, og gjenspeiler med dette en 

tverrfaglig tilnærming til helse med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi har videre 

merket oss at viktigheten av å styrke forholdet mellom kommunene og relevante forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner er særlig framhevet i strategien. HH har arbeidet systematisk med å utvikle 

strukturer for slikt samarbeid som svarer meget godt til intensjonene i HelseOmsorg21.   

 

Et viktig virkemiddel for å få til en samhandling som fungerer i praksis, og løftes frem som et særtiltak 

for utvikling av samarbeid mellom UH-sektor og praksisfelt, er tilsettinger i kombinerte stillinger. Slik 

samhandling legger også grunnlag for gjensidig kunnskapsutveksling og -utvikling i forskning og 

undervisning, og av folkehelsearbeidet i praksis. Høgskolen har per dag dato åtte slike stillinger 

sammen med Sykehus Innlandet og to med kommunehelsetjenesten. Blant annet har kommunelegen 

i Elverum en slik kombinert stilling. Han har både forskerkompetanse og ansvar for det overordnede 

folkehelsearbeid i kommunen samtidig som han har en vitenskapelig stilling ved høgskolen. Dette har 

resultert i et unikt samarbeid om forskning og forskningsprosjekter om sentrale 

folkehelseutfordringer som har stor overføringsverdi til samfunnet for øvrig.   

 

Et annet viktig virkemiddel for formalisert samarbeid som også fremheves i HelseOmsorg21, er 

etablering av klynger og nettverk. Som for kombistillinger legger en samarbeidsstruktur grunnlag for 

gjensidig kunnskapsutveksling og -utvikling (forskning) og for utvikling av utdanningsprogram som gir 

et tilpasset kompetanseløft i møte med folkehelseutfordringene. Høgskolen i Hedmark har hatt en 

slik strategisk tilnærming til dette i flere år gjennom at folkehelseavdelingen er samlokalisert med 

andre aktører innenfor folkehelse på Terningen Arena, og deltar i et utvidet nettverk av aktører i 

Terningen Nettverk.   
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Høgskolen er både motivert for og mener å ha gode forutsetninger for å bidra til å realisere den 

nasjonale strategien HelseOmsorg 21, både gjennom lang erfaring med sentrale virkemidler for 

samarbeid og gjennom en unik fagkombinasjon av helse- og idrettsfag som sammen arbeider med å 

videreutvikle studie- og forskningsprofil innenfor folkehelsefag. 

 

Klima, miljø og miljøvennlig energi – Bioøkonomi  
I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er klima, miljø og miljøvennlig energi ett av 

hovedområdene. Høgskolens fagområde anvendt økologi vil med sin satsing på utdanning, 

forskerutdanning og forskning bidra aktivt med en satsing på bioøkonomi.  

Anvendt økologi søker å øke produksjonen av fornybare biologiske ressurser på en måte som er 

økologisk og økonomisk bærekraftig og samfunnsmessig akseptabelt. Det jobbes med alle typer 

biologiske ressurser som produksjon av kulturplanter, husdyr, vilt, fisk og skog (tømmer og fiber). 

Mye av dette skjer med tanke på fremtidig klimaendring. Som ledd i dette er det også forskning på 

bruk av biomasse fra skog til bioenergi. Vi er inne i et tidsskille, hvor verden i stadig større grad går 

inn i en økonomi som bruker biomasse i stedet for fossile brennstoffer til produksjon av energi. 

Denne endringen har skapt innovasjon av en hel rekke nye produkter basert på biomasse fra skog. I 

vid forstand kan vi se på all økonomi som baserer seg på såkalte økosystemtjenester som en grønn 

økonomi, eller bioøkonomi. Det vil si at bioøkonomi slik vi snakker om her, er inntekter fra biomasse 

fra jordbruk, skogbruk eller havbruk for å produsere mat, fôr, bioenergi og andre produkter, eller 

kulturelt betingede tjenester som naturbasert turisme. Satsingen på bioøkonomi har et enormt 

potensiale, også for innovasjon av små og mellomstore bedrifter i distriktene i Norge. Miljøet rundt 

anvendt økologi engasjerer seg aktivt i denne utviklingen gjennom større søknader om 

forskningsprosjekter både til NFR og EU. Prosjektene utvikles seg spesielt for å dekke utfordringer 

relatert til en manglende regional infrastruktur for å ivareta, og støtte opp om, denne type 

virksomhet. Prosjektene går også på å utvikle skogskjøtsel og viltforvaltning som gjør at 

produksjonen av den biologiske råvaren er økologisk bærekraftig.  Det satses også på 

forskningsprosjekter hvor man utvikler en ny og mer helthetlig forvaltning av vilt og skogsområder.  

 

Kompetansedrivkraft i Hedmark og Innlandet 
Høgskolen har et viktig regionalt oppdrag å fylle som kunnskapsbygger og som kompetansedrivkraft i 

regionen. For å realisere ambisjonen om å fungere som navn i faglige nettverk som knytter regionen 

til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer må vi være dyktige på å samarbeide både regionalt 

og nasjonalt og internasjonalt. Slikt samarbeid skjer på minst to nivåer.  

For det første må høgskolen delta aktivt i de ulike regionale partnerskapene som springer ut av de 

politiske nivåene, fylkeskommunalt arbeid og arbeidet til vertskommunene og de ulike regionene. 

Gjennom høgskolens eget Råd for samarbeid med arbeidslivet er ulike representanter fra næringsliv, 

offentlig forvaltning og partene i arbeidslivet samlet for dialog med høgskolen om regionale 

utdannings- og forskningsbehov og om relevans og kvalitet i utdanningene.  

For det andre må vi bli enda dyktigere til å utnytte det lokale samarbeidet innenfor ulike fagområder. 

Et interessant grep for å kunne fungere som kompetansedrivkraft og nav innenfor 
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lærerutdanningene er for eksempel utvikling av en modell for partnerskole- og 

partnerbarnehagesamarbeid. Avtalene omhandler ikke lenger bare praksis for høgskolens studenter, 

men gir rom for kompetanseutveksling og samarbeid om FoU-prosjekter. Dessuten inviteres 

samarbeidspartnerne til høgskolens mange forskningskonferanser. Og dette har viset seg å være en 

mulighet de utnytter. Omfanget illustreres ved at HH har forpliktende partneravtaler med 30 

grunnskoler i sju kommuner i Hedmark og Oppland, med 38 barnehager i ni kommuner i Hedmark, 

Oppland og Akershus og med sju videregående skoler i Hedmark og Oppland.  

 

Kvalitet i administrasjonen i en flercampusinstitusjon  
Det er over tid blitt færre av de opprinnelige flercampushøgskolene. Samtidig ser vi nå, gjennom 

fusjonene de siste årene i sektoren at flercampusinstitusjoner er på vei tilbake, men denne gangen 

i form av større og mer komplekse enheter enn i 1994. I dette landskapet har HH en ambisjon om å 

søke tettere administrativt samarbeid med andre flercampusinstitusjoner i sektoren og 

internasjonalt (i første omgang i Norden). Både for å lære av andre, men også for å lære bort. 

Formen på et slikt samarbeid og hvilke områder som er særlig aktuelle, vil bli vurdert fremover. Vi 

mener selv at vår type organisering er relevant for å utvikle profesjonelle og robuste institusjoner. 

Som ett av hovedgrepene vil vi arbeide videre med  «Kvalitet i administrasjonen, prosjekt 

flercampusinstitusjoner».  

 

Vår erfaring er at det er behov for kontinuerlig arbeid med evaluering og forbedring av 

matriseorganisasjonsmodellen vi har valgt, både av ledelse og medarbeiderskap, den fysiske 

organiseringen av matrisen, prosessene innad i matrisen, bruk at IKT-systemløsninger mv. HH har 

om lag sju års erfaring med matriseorganisering i en flercampusstruktur. Dette gjør at vi har en stor 

kompetanse på en relativt komplisert organisering. Samspillet mellom alle deltakerne i matrisen er 

nøkkelen for å få en slik organisering til å fungere. Vi har vektlagt møtene mellom ledelsene og 

medarbeiderne på felles- og avdelingsnivå.  Sammenliknet med tidligere er det etablert mange nye 

møteplassene ved innføringen av matriseorganisasjonen. Dette er vi opptatt av å videreutvikle i 

årene som kommer. Vi må gjennomføre løpende evalueringer av hvordan matrisen fungerer for de 

ulike administrative fagområdene og benchmarker disse opp imot hverandre, blant annet ved å 

gjennomfører SWOT-analyser, men også ved å diskutere og samarbeide med andre i et  

nettverkssamarbeid.  

 

Forpliktende samarbeid med andre 
Å videreutvikle modeller for forpliktende samarbeid med andre er et hovedgrep for å nå vår ønskede 

posisjon i 2020. For å fremme høy kvalitet i utdanning og forskning er vi opptatt av samarbeid både 

med andre høyere utdanningsinstitusjoner og med arbeids- og samfunnsliv, og vi er opptatt av at 

samarbeidet både må skje på fagområdenivå og på institusjonsnivå. Dette har vi prøvd å synliggjøre i 

modellen nedenfor. Vi vil kommentere bruk av modellen først på institusjonsnivå og så på 

fagområdenivå.  
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Modell for utvikling av forpliktende samarbeid 

 Arbeids- og samfunnsliv Akademia 

Fagområdenivå (utdanning, 
forskning) 

A. Lokalt, nasjonalt, 
internasjonalt 

B. Nasjonalt, 
internasjonalt 

Institusjonsnivå C. Råd for samarbeid med 
arbeidslivet, Regionalt 
partnerskap i Hedmark, 
Vertskommuner, NAV 
Hedmark 

D. Nasjonalt 
Internasjonalt: 
Karlstads universitet  
En rekke  
partnerskapsavtaler 

 

Institusjonsnivå  

Når det gjelder samarbeid med arbeids- og samfunnsliv (modellens felt C), har høgskolen flere fora 

som Råd for samarbeid med arbeidslivet og deltakelse i Regionalt partnerskap i Hedmark. Vi har 

videre samarbeidsfora med vertskommuner og institusjonssamarbeidsavtale med bl.a. NAV 

Hedmark. Slike fora og avtaler er det viktig å videreutvikle for å kunne fylle den rollen vi ønsker å ha 

som kompetansedrivkraft i regionen.  

Når det gjelder samarbeid med andre høyere utdanningsinstitusjoner på institusjonsnivå (modellens 

felt D), har vi flere steder i dokumentet beskrevet vårt samarbeid med Karlstads universitet, som vi 

ønsker å videreutvikle og som vi ser som vårt sentrale institusjonssamarbeid. Under avsnittet om 

internasjonalisering ovenfor har vi dessuten beskrevet hvordan vi vil arbeide for å finne og utvikle 

flere institusjonspartnere internasjonalt. 

I Prosjekt Innlandsuniversitet hadde vi det vi vil kalle institusjonelt samarbeid med Høgskolen i Gjøvik 

og Lillehammer. Vi har per dags dato en god del samarbeid på fagområdenivå og også innenfor noen 

administrative områder med disse to institusjonene og ønsker å fortsette med det.  

På fagområdenivå har vi samarbeid med svært mange institusjoner (eksempler gis nedenfor under 

fagområdebeskrivelsen). Når vi ønsker å utvikle det vi kaller institusjonelt samarbeid med noen 

institusjoner, er det både for å kunne legge større trykk på fagområdesamarbeid, men også fordi vi 

mener det ligger stort potensial i å lære om hvordan andre har løst ulike utfordringer. Det kan være 

alt fra utvikling av kvalitetssystem og samarbeid med vertskommuner om studenttrivsel til innsats for 

å lykkes i Horisont 2020 og organisering i en flercampusinstitusjon. Ved institusjonelt samarbeid 

internasjonalt er det også lettere å kanalisere Erasmus-stipend til administrativ utveksling til 

samarbeidsinstitusjoner. Det gir ikke bare administrasjonen muligheter til internasjonal erfaring, men 

også nye muligheter til å generere læringspunkter. I løpet av 2014 har for eksempel både 

studiekontoret og kommunikasjonsseksjonen hatt studieopphold for å lære hvordan Karlstad løser 

ulike administrative oppgaver. 

Høgskolen er åpen for institusjonelt samarbeid også med andre institusjoner nasjonalt. I arbeidet 

med oppdraget har vi innledet et samarbeid med Høgskolen i Østfold, som de to partene er enige om 

å beskrive slik:   

Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Østfold samarbeider innenfor noen fagområder i dag, og 

begge institusjoner ønsker å videreutvikle dette. Begge høgskoler er store i norsk 

sammenheng, ligger i regioner med lignende utfordringer, har fagporteføljer som i stor grad 

legger grunnlag for samarbeid og har et utstrakt samarbeid med svenske UH-institusjoner. Vi 
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er i liten grad konkurrenter om studenter, noe som gjør samarbeid enklere. Ikke minst 

innenfor femårig masterbasert lærerutdanning har de to institusjonene et godt grunnlag for 

å styrke hverandres utdanninger. Det er for øvrig også påbegynt en dialog innen helse- og 

sosialfag der HH har samarbeidet med Lovisenberg Diakonale Høgskole. Her utreder man nå 

mulighetene for et trepartssamarbeid på ett eller flere områder innen utdanning, 

ferdighetslæring og forskning. 

Begge institusjonene ønsker å fortsette som selvstendige institusjoner. De forhold som er 

beskrevet ovenfor, viser at det ligger godt til rette for et utstrakt samarbeid mellom 

institusjonene. HH er svært positive til et videre samarbeid med Høgskolen i Østfold, men 

vurderer at fusjon ikke er aktuelt. 

 

Fagområdenivå (utdanning og forskning) 

Målet er at alle fagområder skal ha forpliktende samarbeid som beskrevet i felt A og B i modellen 

ovenfor. Samarbeidsavtalenes innhold vil være forskjellig, men det er viktig at de bidrar til å fremme 

kvalitet. I samarbeid med andre høyere utdanningsinstitusjoner vil avtalene blant annet kunne 

inneholde arbeid med å være kritiske fagfeller for hverandres fagplaner, læringsutbyttebeskrivelser, 

karakterfastsetting mm. Ofte vil de også kunne inneholde avtaler om profilering og arbeidsdeling. 

Samarbeidsavtaler med arbeids- og samfunnsliv vil kunne omfatte flere faser: samarbeid om 

rekruttering og om utvikling av læringsutbytteformuleringer, samarbeid om utdanningen (bl.a. 

praksis), samarbeid om nye kandidater i arbeidslivet og om etter- og videreutdanning.  

Per i dag har de ulike fagmiljøene ved HH formalisert samarbeid i forskjellig grad. Hensikten med å 

arbeide etter en slik modell som vi nå vil utforske, mener vi er at det vil være enklere ikke bare å 

være systematisk og mer forpliktende, men også å få fram god praksis og diskutere ulike 

tilnærminger til hvordan vi best kan samarbeide for å fremme kvalitet.  

Nedenfor har vi valgt å eksemplifisere potensialet ved å ta utgangspunkt i pågående 

samarbeidprosjekter eller initiativ til samarbeid på to avdelinger Anvendt økologi og landbruksfag og 

Avdeling for folkehelsefag.  

 

Anvendt økologi og landbruksfag, eksempler på ulike samarbeidsformer i kategori A og B 

 Bachelor i skogbruk. Samarbeid med Opplysningsvesenets fond om forvaltning av skog som 

brukes i utdanningen. Gjennom prosjektet Velg skog samarbeider avdelingen med NMBU og 

skognæringen om rekruttering, innhold i utdanningene, praksisplasser, og næringsdag om 

skogbruk for studentene. HH sitter i styret i skoglauget, bl.a. sammen med NMBU, som er 

etablert av næringsaktører og organisasjoner i skogbransjen med det formål å øke 

rekrutteringen til skogstudier og skape tettere kobling mellom skognæringen og studiested 

(A & B lokalt og nasjonalt rettet mot bachelor)  

 Bachelor i landbruksteknikk. Samarbeid med landbruksmaskinbransjen om utstyr, 

gjesteforelesninger (A lokalt, nasjonalt, rettet mot bachelor)  

 Agronomi og teknikk, samarbeid om forskning på interaksjonen mellom jord og maskiner for 

å utvikle såbed under fuktige forhold forventet med klimaendringer sammen med NMBU, 
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Bioforsk, Kverneland Group International GmBH, Hedmark Fylkeskommune, Hamar 

kommune (A & B lokalt, nasjonalt, rettet mot master og ph.d.) 

 Landbrukssenteret på Blæstad Næringsrepresentanter i landbrukssenteret, og spesielt 

Landbruksrådgivningen, brukes i undervisning, samarbeider om veiledning og å arrangere 

Blæstad-dagen, en møteplass for næring og studenter (A lokalt, rettet mot bachelor)    

 Evenstad vilt- og næringssenter tar på seg utredninger og utviklingsprosjekter for offentlig 

forvaltning og private aktører, som for eksempel: utmarksbasert opplevelsesturisme for 

Engerdal kommune, naturbaserte aktiviteter som infrastruktur i lokalt næringsliv for Stor-

Elvdal kommune, Birkebeinerlandet som et historisk opplevelsessenter i Åmot, forvaltnings- 

og driftsplaner for vilt, jakt- og fiskeoppsyn, utvikling av folder for flisproduksjon for Stora 

Enso, vurdering av fuktinnhold i flis for Stora Enso, uttak av bio-virke for Johansen skogdrift. I 

tillegg formidler senteret oppdrag fra næringsliv og forvaltning som tema for bachelor- og 

masteroppgaver. Ansatte ved senteret underviser studentene i Innovasjon, næringsutvikling 

og entreprenørskap (A lokalt og nasjonalt, rettet mot bachelor og master)  

 Oppdrag for Glommen og Lågen brukseierforening knyttet opp til kultivering av fisk for 

utslipp i regulerte vassdrag (A lokalt, FoU)  

 Nærings-ph.d. i samarbeid med Statsskog (A, lokalt, rettet mot ph.d.-nivå) 

 Bioøkonomi – utvikling av prosjekter rettet mot en økologisk bærekraftig produksjon av 

biologiske råvarer for utvikling av bioøkonomien sammen med nasjonale og europeiske 

medlemmer fra akademia (Imperial College London, University of Eastern Finland, 

Foundacione Edmund Mach, Østlandsforskning, Østfoldforskning), og samfunns- og 

arbeidsliv (for eksempel Tretorget AS, Statskog SF, Løiten Almening, Romedal Almening, 

Elgregion Mjøsa-Glomma, Paper province, National Trust of Scottland, Parco Naturale 

Adamello Brenta Fundación, Andalusian Centre for the Assessment and Monitoring of Global 

Change) (A&B, nasjonalt, internasjonalt, forskning) 

 SAK-samarbeid om landbruksutdanningene: HH, HINT og NMBU har samarbeidet om 

rekruttering til sine landbruksstudier, om studieutvikling og arbeidsdeling. SAK-prosjektet 

avsluttes i 2014, men ny samarbeidsavtale skrives mellom de tre institusjonene for å øke 

kvaliteten i landbruksstudiene i landet.  (B, nasjonalt rettet mot bachelor og master)  

 Master i anvendt økologi og Master i bærekraftig landbruk – samarbeidsavtale med 

Høgskolen i Nord-Trøndelag som gjør at bachelorstudenter fra HINT som tas opp på 

masterprogrammene ved HH kan gjennomføre arbeid med masteroppgaven med bistand fra 

HINTs fagmiljø (B, nasjonalt rettet mot master)  

 SAK fornybar energi – HH samarbeider med HiG og HiL om utviklingen og undervisningen av 

bachelor i fornybar energi ved HiG (B, regionalt rettet mot bachelor)  

 NORDNATUR – Høgskolen forvalter et nordisk-baltisk nettverk med 13 høgskole/universitets-

partnere i naturforvaltning (bl.a. de fleste landbruksuniversitetene i Norden - Baltikum). 

Samarbeidet går på å utvikle studier på bachelornivå basert på naturressursforvaltning. Blant 

annet gir NORDNATUR kurs innen akvatisk økologi, konflikthåndtering, habitatforvaltning for 

dyrelivet, GIS, bioenergi, og verneområder og viltforvaltning i befolkede områder 

(www.nordnatur.net) (B, internasjonalt rettet mot bachelor) 

 IRSAE: International Research School in Applied Ecology. Høgskolen forvalter forskerskolen 

som ble finansiert som en av ti nye nasjonale forskerskoler i 2013 av NFR. IRSAE utvikler 

ph.d.-kurs og skaper mer mobilitet av ph.d.-studenter mellom partnerinstitusjoner, og også 

fra partnerinstitusjoner til andre institusjoner. En årlig sommerskole samler hele nettverket, 

http://www.nordnatur.net/
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vertskapet for sommerskolen går på rundgang mellom partnerinstitusjonene. IRSAE består av 

femten partnerinstitusjoner fra Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Skottland og Italia 

(www.irsae.no). Partnere fra IRSAE jobber også aktivt for å utvikle EU-søknader (B, 

internasjonalt, rettet mot ph.d.-nivå). 

 Grouse Monitoring Network – HH har koordinert Grouse Monitoring Network (GMN) der 

forskere og ledere fra Norge, Sverige, Finland, Island og Grønland (Danmark) møtes årlig. 

GMN jobber for å forenkle overføringen av kunnskap mellom forskere og interessenter for å 

heve nivået av forskningsbasert viltovervåking. Canada og Alaska ble medlemmer i 2014. (B, 

internasjonal, forskning)   

 Tundra Conservation Network - Fra og med 2013 har forskere fra HH blitt ett av åtte 

medlemmer i styringsgruppen for Tundra Conservation Network (TCN). Nettverket blir 

administrert fra The Peregrine Fund i USA. I tillegg til USA og Norge har Alaska, Island og 

Russland styremedlemmer. Ellers har TCN medlemmer fra Norge, Sverige, Finland, Russland, 

Island, Canada, Russland, Frankrike og Alaska. Formålet med TCN er å koordinere pågående 

forskning fra ulike disipliner i arktiske og alpine områder og gjennom meta-analyser få en 

forståelse av hvordan klimaendringene påvirker stabiliteten i arktiske økosystemer. I 2014 

har nettverket sent inn en forskningssøknad til IGFA Belmont Forum (International Group of 

Funding Agencys for Global Climate Change Research). (B, Internasjonal, forskning) 

 SCANDULV - HH er medlemmer av det skandinaviske ulveprosjektet (SCANDULV) der vi 

sammen med andre skandinaviske land forbedrer overvåkingsmetoder relatert til storskala 

overvåking av ulvebestanden. I tillegg til bestandsberegningene, arbeider vi for å identifisere 

den genetiske variasjonen i ulvebestanden, hvordan du kan redusere skadene av ulv på 

husdyr og hvordan man best kan forvalte den skandinaviske ulvebestanden (B. Internasjonal, 

forskning, studentinvolvering bachelor-, master- og ph.d. nivå). 

 BEcoDyn - Fra og med 2013 har vi ledet prosjektet BEcoDyn finansiert av NFR som skal 

studere hvordan klimaeffekter påvirker smågnagersykluser som igjen påvirker resten av 

dynamikken i det boreale økosystemet. Prosjektet utvikler mange nye metoder både i felt og 

i analyse for å overvåke bestander i den boreale skogen. Blant annet utvikles bruken av 

bioteknologi (genetikk) for å estimere bestander av dyr vi i dag ikke har bestandsmål på, som 

for eksempel rev. Vi har med partnere fra Universitetene i British Columbia, Alberta og 

Toronto i Canada, samt andre partnere i Norge, Sverige og Finland (B. Internasjonal, 

forskning, studentinvolvering bachelor-, master- og ph.d. nivå). 

 

Folkehelse eksempler på ulike samarbeidsformer i kategori A og B 

 E-helselaboratorium i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen er 

samlokalisert med HH på Terningen Arena. Det er ansatt en felles prosjektleder som skal 

veilede sykepleiestudenter og brukere i bruk av hjelpemidler i den felles øvingsleiligheten 

utstyrt med den mest moderne velferdsteknologi for stell og omsorg i hjemmet (A, lokalt 

rettet mot bachelornivå samt FoU)    

 Samarbeid med Særforbund i Norges idrettsforbund. Om utdanning og praksis i bachelor i 

idrett tilknyttet idrettsspesifikk teori og praksis som del av NIF trenerløype i samarbeid med 

lokale og regionale idrettslag. Utvikling av nett- og samlingsbaserte utdanningsløsninger 

http://www.irsae.no/
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gjennom det regionale idrettsknutepunktprosjektet «En region i bevegelse». (A, lokalt, 

nasjonalt rettet mot bachelor)   

 Terningen nettverk kompetaneklyngen i folkehelse på Terningen Arena som HH leder. 

Nettverket har utviklet samarbeid om ulike FoU-prosjekter, praksis for studenter, nye 

utdanninger, felles fagseminarer og kompetanseutvikling (A, lokalt, FoU) 

 Kommunehelsetjenesten, Utviklingssenter for sykehjem (USH) og Utviklingssenter for 

hjemmetjenester i Hedmark (UHT): Høgskolen er vertskap for Utviklingssenter for sykehjem i 

samarbeid med Elverum og Stange kommuner. Gjennom kombistillingsavtalene har FH gode 

samarbeidsrelasjoner til begge sentrene som går ut over ordinært samarbeid. Samarbeidet 

om USH gir særlig god involvering i kommunenes kompetanseutfordringer og evne til å bidra 

til å løse disse. Ved denne kontakten har FH vært i stand til å vinne anbud utlyst fra 

Helsedirektoratet som går på omfattende kompetansetilføring til kommunal helsesektor 

nasjonalt som skal gjennomføres både via UHT/USH og som separate utdanningsprogram.  

Også samarbeidet med Utviklingssenteret for hjemmetjenester er styrket med en 

kombistilling. Dette har bl.a. Resultert i forskningsprosjektet Trygg, lindrende omsorg i 

hjemmet (støttet av RFF) som nå utvikles til en større søknad til NRF som også inkluderer 

Sykehuset Innlandet og andre nasjonale og internasjonale samarbeidsparter. 

Kombistillingene i kommunhelsetjenesten var også viktige for at høgskolen fikk et strategisk 

høgskoleprosjekt gjennom NFR i 2014 (A, lokalt rettet mot forskning og innovasjon) 

 Samarbeid med Sykehus Innlandet, HIG og HIL: Sykehuset Innlandet, HiG, HiL og HH har en 

strategisk samarbeidsavtale som omhandler alt fra samarbeid om praksis og praksisplasser til 

felles fag- og forskningsfaglige konferanser. HH har videreutviklet samarbeidet med Sykehus 

Innlandet gjennom åtte kombinerte stillinger. Hver enkelt er avtalefestet med beskrivelser av 

hva de to partene ønsker å oppnå ved at medarbeideren har en kombinert stilling. Oftest er 

det for å styrke forskningssamarbeid, men avtalene omfatter også undervisning. Samarbeidet 

har allerede resultert i forskningsprosjekter ingen av partene hadde klart alene (A og B, 

lokalt rettet mot bachelor- og videreutdanning samt forskning)  

 Utdanningstilbud i sykepleie: HH og Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) har siden januar 

2013 hatt en intensjonsavtale om faglig samarbeid. Denne er realisert i samarbeid om 

kombinert stilling rettet mot felles fleksible og delvis video-overførte forelesninger fra HH til 

LDH i naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen. HH har leid inn kompetanse ved 

LDH for utviklingsarbeid i bachelorutdanningen i sykepleie. Dialog pågår om muligheter for 

arbeidsdeling i post-bachelorutdanning, prosjektsamarbeid, og forskningssamarbeid. Et tema 

av høy felles interesse er bruk og videreutvikling av simulering/øvingsavdeling. I tillegg til 

eksisterende avtaler utvides dialogen til å inkludere Høgskolen i Østfold, for å utrede 

muligheter for et trepartsamarbeid på ett eller flere områder innen utdanning, 

ferdighetslæring, og/eller forskning. (B, nasjonalt rettet mot bachelor, videreutdanninger og 

master, forskning) 

 Utdanningstilbud i folkehelse. HH har innledet samarbeid med Universitetet i Agder og 

Høgskolen i Bergen om bachelorstudiene i folkehelse, drøfting av profil, kompetanse samt 

felles initiativ for dialog med arbeidsgivere om utdanningen (B, nasjonalt rettet mot 

bachelor)  

 Internasjonalt samarbeid om folkehelse: Etter tsunamien i 2004 oppstod det en betydelig 

mangel på helsepersonell i Aceh provinsen, nord på Sumatra i Indonesia. Norges Røde Kors 

ønsket å avhjelpe denne situasjonen ved å bygge en ny sykepleierskole og tilby et 
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kompetansehevingsprosjekt for sykepleielærerne ved skolen, og inngikk et samarbeid med 

en lokal sykepleierskole, Akademia Keparawatan Ibnu Sina (AKIS)på øya Sabang utenfor byen 

Banda Aceh. Høgskolen i Hedmark fikk ansvar for det faglige innholdet i prosjektet, som ble 

gjennomførte i 2006-2007. Samarbeidet mellom Høgskolen i Hedmark og institusjoner i 

Banda Aceh har siden utviklet seg til å omfatte både utdanning og forskning. Sju 

kvotestudenter fra Indonesia har så langt gjennomført Master i psykisk helse eller Bachelor i 

sykepleie ved HH. Tilbake i Indonesia er de en ressurs også for HHs studenter som kommer 

på utveksling og for felles forskningsprosjekter.  Ca 20 studenter fra HH er årlig på kortere 

eller lengre praksisopphold i Banda Aceh (bachelor sykepleie og tannpleie, videreutdanning i 

AIO, psykisk helse og rehabilitering og master i psykisk helse). HH utvider gradvis samarbeid 

også med sykehus i Indonesisa. Samarbeidet har også resultert i et større treårig 

forskningsprosjek tmellom Høgskolen i Hedmark, Karlstads Universitet og AKIS innenfor 

sykepleievitenskap, og et forskningsprosjekt i samarbeid med Banda Aceh Mental Hospital i 

Banda Aceh.   (B, internasjonalt rettet mot bachelor, videreutdanning og master samt 

forskning) 

 PROFRES. Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene 

helse, velferd og utdanning (PROFRES). Forskerskolen er et samarbeid initiert av 

universitetene i Agder, Nordland og Stavanger. Samarbeidet har i første omgang involvert 

professorer og stipendiater fra Avdeling for folkehelsefag, men er også relevant for 

stipendiatene på Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og fagmiljøet i lærerutdanning (B 

nasjonalt, rettet mot forskning ph.d.-nivå) 
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DEL VI: ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER SOM IKKE ANGÅR 

BUDSJETT 
 

Regjeringen har frosset muligheten for institusjonsendringer i påvente av en evaluering. Høgskolen i 

Hedmark vil gjerne gi to innspill i denne diskusjonen. Primært mener vi det bør vurderes hvordan 

man definerer universitet. Internasjonalt er det vår erfaring at det er langt større mangfold i 

universitetsbegrepet enn vi finner med den norske definisjonen som stiller krav om resultater på fire 

doktorgradsområder. For å bli medlem av European University Association er man for eksempel  

opptatt av at søkerinstitusjonen har meritter innenfor forskning og forskerutdanning, men ikke av 

antallet forskerutdanninger. Vi vil derfor foreslå at man vurderer en endring av den norske 

universitetsdefinisjonen slik at den stemmer bedre overens med internasjonal praksis.  

Sekundært vil Høgskolen i Hedmark fremme et forslag om at det engelske navnet til de statlige 

høgskolene blir University istedenfor University College. Dette er i tråd med svensk praksis. Den 

norske universitetsdefinisjonen er som sagt langt strengere enn universitetsdefinisjonen i mange av 

de landene vi samarbeider med. I disse landene er det også forståelse for at det finnes universiteter 

med ulike profiler. Med navnet «University College» opplever vi at det er vanskeligere enn det burde 

være for norske høgskoler å få innpass hos aktuelle partnere. Vi må for eksempel bruke tid på å 

forklare at utdanningen er forskningsbasert, at vi er under samme lov som universitetene, at mange 

av oss tilbyr forskerutdanning og har mange aktive nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskere. 

Problemet er at vi ikke alltid får mulighet til å gjøre dette. Fagmiljøene våre går derfor glipp av gode 

samarbeidspartnere. Erfaringsmessig er dette ekstra kritisk inn mot nettopp det regjeringen ønsker 

at vi skal bli bedre på, å samarbeide om eksterne midler i blant annet EU. Vi har også erfart at 

begrunnelsen for at vi ikke nådde opp i NORHED-prosjektet, var at den internasjonale komiteen 

sådde tvil om vi virkelig kunne gi ph.d. når vi var University College. Forslaget som har vært lansert 

med Universities of Applied Sciences, mener vi ikke er godt nok dekkende for norske høgskolers 

kompetanse. Det gir ikke de riktige assosiasjonene internasjonalt til sammenliknbare institusjoner, og 

det skjuler at høgskoler med rett til ph.d. har ansvar for grunnforskning på det aktuelle området. 

Vi mener en endring av det engelske navnet til University er et viktig grep for å gjøre det lettere for 

høgskolene å bidra til å oppfylle regjeringens ambisjoner i Horisont 2020 og Erasmus +. 

 

 


