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Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til 

Kunnskapsdepartementets arbeid med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren 

 

Vi viser til oppdraget til statlige høyere utdanningsinstitusjoner i brev av 26.05.2014 og takker 

for invitasjonen til private høyskoler om å svare på samme oppdraget med frist medio 

november (statssekretær Haugstad på møte den 6. oktober).  

 

Vedlagt oversendes innspill fra Høgskolen Betanien AS. Innspillet er godkjent av styret ved 

Høgskolen Betanien.  
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Innspill til arbeidet med framtidig 

struktur i universitets- og 

høyskolesektoren 

 

Historie og bakgrunn 

 

Høgskolen Betanien eies av Stiftelsen Betanien Bergen, og er gjennom vår eier tilknyttet 

Metodistkirken i Norge. Høgskolen startet sin drift med 3-årig sykepleierutdanning i 1923 og 

kunne 1. oktober 2013 feire sitt 90-årsjubileum. Sykepleierutdanningen ble opprettet fordi det 

var et stort behov for sykepleiere i samfunnet generelt, samt at Metodistkirken ønsket å 

utdanne egne sykepleiere til Betaniens organisasjoner. «Betaniensøstre» skulle ha basis i den 

kristne diakonien der verdier som tro, håp og kjærlighet skulle gå hånd i hånd med høye 

faglige kvalifikasjoner. Antall studenter ved sykepleierutdanningen var kun 8 per år det første 

tiåret. Etter hvert ekspanderte utdanningen gradvis og i dag har vi et kandidatmåltall på 60, 

men en kapasitet på 80–85 studenter per kull. I dag har ca. 210 av høgskolens studenter sin 

tilknytning til sykepleierstudiet.  

 

Totalt har høgskolen i dag ca. 320 studieplasser fordelt på sykepleierstudiet og 

videreutdanninger innen sykepleie og helsefag og vel 30 ansatte. 

 

Høgskolen Betanien fikk status som høgskole i januar 1981 under navnet Betanien 

sykepleierhøgskole, fikk eksamensrett for 3-årig grunnutdanning i sykepleie i 1991, og ble 

godkjent etter ny rammeplan i 1994. I 1988 startet videreutdanning i aldring og eldreomsorg 

som senere ble tverrfaglig og i 1996 startet videreutdanning i kreftsykepleie. Med denne 

utvidelsen innen sykepleie/helsefag var det etter hvert ønskelig å skifte navn og skolen fikk 

navnet Betanien diakonale høgskole i 2002. Høgskolen fikk rett til å tildele cand. mag.-grad i 

2001 (opphevet i 2002) og bachelorgrad i sykepleie fra februar 2002. De første 

bachelorkandidatene i sykepleie ble uteksaminert i 2003 (kull 2000).  

Høst 2012 vedtok Stiftelsen Betanien Bergen at høgskolen skulle etableres som eget 

aksjeselskap under navnet Høgskolen Betanien AS og høgskolen ble registrert aksjeselskap i 

september 2013. I april 2014 fikk høgskolen status som akkreditert høgskole. 
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Utdanning 

Høgskolen Betanien er en sentral utdanningsaktør i Bergen og Hordaland innen sykepleie og 

helsefag, og har fortsatt ambisjoner om å være dette i framtiden. 

 

Bachelorutdanning i sykepleie 

Vi er kvalitativt gode på utdanning av sykepleiere, noe vår 90-årige historie og gode 

søkertall/gjennomstrømming viser. Vi ønsker å utvide vår kapasitet til å utdanne flere 

kandidater for i større grad å være med å avhjelpe samfunnets framtidige behov for 

sykepleiere. Vi vil i 2020 være et førstevalg i Vestlandsregionen som alternativ til en statlig 

utdanning i sykepleie. Sterkt fokus på studiekvalitet vil også være strategisk viktig for å sikre 

rekruttering til høgskolen som arbeidsplass, også i et perspektiv ut over 2020.  

 

Videreutdanninger 

Høgskolen Betanien er i dag eneste høgskole i Hordaland og Sogn & Fjordane som tilbyr 

videreutdanning i kreftsykepleie. Vi ønsker fortsatt å være ledende på dette - og være en 

naturlig drivkraft på dette nasjonalt prioriterte området. Studiet tar for seg kreftpasienter i alle 

aldre. Et av fordypningsområdene er «Sykepleie til barn og unge med kreft» - dette er et 

fagfelt som kan ha nasjonalt nedslagsfelt.  

 

Kompetansebygging innen eldreomsorg med vekt på både gerontologi og geriatri er viktig 

satsningsområde for å yte god kvalitet på helsetjenesten til syke eldre. Tverrfaglig 

videreutdanning i aldring og eldreomsorg gir studentene denne kompetansen. 

 

Begge studiene ble godkjent til å være på masternivå av statlige høyskoler (i 2009). Siden da 

har studiene blitt styrket ytterligere mot fullverdig masternivå. Det foregår p.t. et samarbeid 

med andre private diakonale høgskoler om å etablere et masterstudium sammen, subsidiært at 

våre videreutdanninger kan innlemmes i eksisterende relevant mastergrad. Vi gjør i 2015 

videreutdanning i kreftsykepleie og tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg om 

til samlingsbaserte studier for å legge til rette for å rekruttere studenter i en videre geografisk 

radius. 

Nye bachelorprogram 

For å styrke vår strategiske profil innen sykepleie og helsefag, ønsker vi fram mot 2020 også å 

ha et bredere tilbud på bachelornivå. Enten innen prehospitale tjenester (dersom dette blir 

vedtatt av KD, jf. søknad) eller andre aktuelle helsefag. Vi tilbyr i dag et årsstudium i 

paramedic for ambulansepersonell og har et anerkjent fagmiljø innen prehospitale tjenester 

gjennom vårt samarbeid med Helse Bergen og seksjonsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon 

ved Haukeland sykehus, som er tilsatt i bistilling ved høgskolen. 
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Forskning 
Høgskolen bygger opp et forskningsmiljø innen pasienterfaring og fortellinger (illness 

narratives). Bruk av pasientfortellinger integreres i utdanning, og er et viktig bindeledd 

mellom undervisning, forskning og formidling. Det samme gjelder forskning på 

høgskolepedagogikk, og da særlig områdene mestringsstrategier og pasientsikkerhet blant 

annet ved gjennomføring av simulering som en sentral metode. Pasientsikkerhet er et område 

med økende nasjonalt fokus, og viktigheten var understreket i Helse- og 

omsorgsdepartementets stortingsmelding fra 2012 «God kvalitet – trygge tjenester» som er 

videreført i Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» (2014-2018).  

 

For å utvikle høgskolens forskningsmiljø innen våre prioriterte områder, må vi ha et mer 

robust fagmiljø, med særlig vektlegging av økt forskningskompetanse, styrket forhold mellom 

FOU og undervisning og styrket kvalitet på undervisning. Vi har også som mål å være del av 

formaliserte internasjonale FOU-samarbeid på våre hovedsatsningsområder. 

 

 

Verdibasert alternativ til statlige skoler 
Høgskolen Betanien er et privat, verdibasert alternativ innen utdanning, forskning og 

formidling. Høgskolen er forankret i kristne verdier med ønske om å drive diakonal 

virksomhet og utdanne helsepersonell i en diakonal tradisjon. Vi er dette alternativet fordi vi 

mener en kristen forankring og åpenhet for livets åndelige/eksistensielle dimensjon er en 

viktig faktor ved utdanning av dyktig helsepersonell. Gode søkertall og gode evalueringer 

viser at vi er et reelt alternativ det er behov for og som utgjør en forskjell for de som velger å 

være tilknyttet Høgskolen Betanien.  

 

Samhandling 
Høgskolen Betanien driver profesjonsutdanning innen sykepleie og helsefag og vår viktigste 

målgruppe er samfunnet - å utdanne helsepersonell etter samfunnets behov, drive forskning 

som kan drive våre fagfelt videre og formidle vår kunnskap og skolens verdier.  

Helseinstitusjoner, lokalt og nasjonalt, er viktige, både som målgruppe for våre aktiviteter og 

som partnere i utvikling av våre fagområder. Lokalt samarbeid med Helse Bergen, Bergen 

kommune og omlandskommunene er av stor betydning, sammen med regionale parter som 

Helse Vest, Fylkesmann og fylkeskommune.  

Videre ser vi at vi vil ha fordeler med mer formelle og strukturelle samarbeidsavtaler med 

statlige institusjoner i regionen. I Bergen har de tre høgskolene som tilbyr 

sykepleierutdanning et meget godt samarbeid med hverandre og med kommunehelsetjenesten 

og spesialisthelsetjenesten gjennom formelle samarbeidsorgan.  
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Vi har i høst vært i møte med Høgskolen i Bergen, hvor også to andre av de private, 

verdibaserte høgskolene som driver profesjonsutdanning i Bergen deltok. Dersom 

samarbeidsnettverket UHNETT-VEST blir videreført i regionen og vi blir tatt opp som 

medlemmer her, håper vi at vi kan bidra til å styrke samarbeidet mellom 

profesjonsutdanningene innen helsefag i regionen gjennom deltakelse i dette nettverket.  

Vi er innstilt av styret i Universitets- og høyskolerådet til å bli tatt opp som fullverdig medlem 

i UHR i november 2014. 

 

Høgskolen Betanien i utvikling 
 

Høgskolen Betanien ble i oktober 2014 invitert med inn i en pågående mulighetsstudie 

mellom flere private, kristne høyskoler i landet; Diakonhjemmets Høgskole, 

Misjonshøgskolen og Haraldsplass diakonale høgskole. Visjonen for mulighetsstudien er å 

skape en verdibasert og kirkelig vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for 

utdanning og forskning med kirkelig og samfunnsmessig relevans.  

 

Vi ser behovet for å utviske geografiske grenser for å styrke vår verdibaserte utdanning og 

forskning innen sykepleie og helsefag. Deltakelse i denne mulighetsstudien er forankret i 

høgskolestyret og hos vår eier, Stiftelsen Betanien Bergen. Dersom disse samtalene ender opp 

i anbefalinger og vedtak om sammenslåing/ fusjon, vil dette bli den største livssynsbaserte 

private utdannings- og forskningsinstitusjonen i Norge.   Vi har stor tro på at dette vil skape 

mer robuste institusjoner administrativt og gi store effekter innen utdanning, forskning og 

formidling på alle fagområdene hos de aktuelle samtalepartnerne.  

 

 

 


