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Satser på økt forskningsaktivitet
Rektor Hans Blom er faglig leder for om lag 500 ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Den 1. januar 2013 fikk Høgskolen i Østfold nytt styre 
med funksjon frem til juli 2017. Det nye styret tilsatte 
etter planen ny prorektor og nye dekaner.  

– Styret stilte som krav til dekanene at de skulle ha høy viten
skapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå som et ledd 
i å øke den faglige ledelsens fokus på forskning og utvikling, sier 
rektor Hans Andreas Blom, som selv innehar en doktorgrad i 
miljøkjemi fra NMBU. 

For å øke den vitenskapelige publiseringen og formidlingen, 
og ikke minst øke ekstern forskningsfinansiering, tok HiØ flere 
grep i 2013. 

– Det ble utarbeidet retningslinjer for organisering av den 
interne forskningsaktiviteten. Retningslinjene gjelder blant 
annet for forskergrupper, forskningsleder på avdelingene, lokale 
FoUutvalg og instrukser for vitenskapelig personale og faglig 
ledelse, sier rektor.

SAMARBEID VIKTIG FOR UTVIKLINGEN
– Samarbeidet med samfunns og arbeidsliv er i stadig utvikling. 
Advisory Boards der arbeidslivet er representert, brukes av flere 
fagavdelinger både i utvikling av studieportefølje og forskning og 
utvikling, forteller Blom. 

Høsten 2013 undertegnet Høgskolen i Østfold en forpliktende 
samarbeidsavtale med Högskolan Väst. 

– Samarbeidet vil styrke oss som regional utviklingsaktør og 
spesielt i grenseregional sammenheng, sier Blom.

NY STRATEGISK PLAN UNDER ARBEID
Etter at høgskolen sa nei til fusjon i 2012, ble det satt i gang et 
omfattende arbeid for å videreutvikle høgskolen. 

– I mars 2013 vedtok styret en plan for revidering av høg
skolens strategiske plan. Vi har hatt dialogmøter med en rekke 
eksterne samarbeidspartnere og interessenter om høgskolens 
videre utvikling. 

– Videre har vi mottatt mange innspill fra studenter og ansat
te som et viktig grunnlag for utarbeidelse av vår nye strategiske 
plan, uttrykker Blom. 

Planen skal være klar i juni 2014. 

GODE SØKERTALL
Høgskolen i Østfold har over flere år hatt en sterk økning i søker
tallene.

– Søkertallene til Høgskolen i Østfold har hatt en jevn og god 
vekst de siste årene, med en stabilisering ved studentopptaket i 
2013. Til tross for en liten nedgang i søkertallene dette året økte 
opptaket med hele 9 prosent, forteller rektor. 
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HiØ tar regionalt utvikleransvar
– Høgskolen i Østfold blir lagt merke til og besøkt ofte fordi vi er store og fyller en viktig rolle, sier høgskoledirektør Carl-Morten 
Gjeldnes, her på tur gjennom HiØs lokaler i Halden sammen med rektor Hans Blom og Jonas Gahr Støre, som var helseminister da 
dette bildet ble tatt.

– Høgskolen i Østfold har en klar visjon om være en 
 drivkraft i den regionale utviklingen. Likeså skal HiØ 
videre utvikles som en nasjonalt attraktiv høgskole, sier 
høg skoledirektør Carl-Morten Gjeldnes. 

 
Høgskolen har vokst og samlet seg de siste åtte årene:

•  Over 5000 studenter, en vekst på ca. 67 prosent i perioden
•  Nærmere 500 ansatte
•  Virksomheten samlet på to studiesteder
•   Moderne bygning på Remmen, som nå får mer enn 300 nye 

studenthybler og forskningspark i sin nærhet
•   Sentrumsnært studiested i Fredrikstad med nye bygninger 

for ingeniørfag og scenekunst 
•   Flere nye masterstudier. På landstoppen når det gjelder 

etter og videreutdanning
•   Søkningen til HiØ har vært rekordstor de siste årene
 

– Det siste året har HiØ gått inn på eiersiden i Østfoldforskning, 
etablert Østfold Forskningsadministrative Senter i samarbeid 
med NCE og Østfoldforskning, og tilbyr nå etter og videreutdan
ning i Moss og Indre Østfold. Alt dette gjør vi for å ta et regionalt 
ansvar og bidra til å samle og styrke utviklingsmiljøene i Østfold, 
sier CarlMorten Gjeldnes. 

– I tillegg samarbeider HiØ med Fredrikstad kommune om 
NyVekst AS, som i fjor også etablerte seg på Remmen i det nye 
Forskningsbygget, tilføyer han.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD TAR  
SAMFUNNSOPPDRAGET PÅ ALVOR
– Høgskolens fremste oppgave er å tilby et attraktivt og bredt 
sammensatt studietilbud, både for ungdom som skal ta første
gangsutdanning og voksne som ønsker videreutdanning og/eller 
masterutdanning. 

– Vi vil videreutvikle Høgskolen i Østfold som attraktiv sam
arbeidspartner for andre kunnskapsinstitusjoner, såvel som for 
offentlige virksomheter og næringslivet i regionen vår. Samtidig 
vil HiØ fortsette å bidra med nasjonal og internasjonal spisskom

petanse på mange fagfelt, sier høgskoledirektør CarlMorten 
Gjeldnes. 

Som høgskoledirektør har han som mål at Høgskolen i Østfold 
alltid utfører samfunnsoppdraget på best mulig måte:

– Som en av landets største høgskoler tar HiØ et nasjonalt 
ansvar og engasjerer seg i utviklingen av høyere utdanning i 
Norge. Dette gjør vi blant annet gjennom å delta aktivt i mange 
råd og utvalg. Vi har mange engasjerte forskere som formidler 
 spennende forskning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, 
sier Gjeldnes.

– Høgskolen i Østfold skal være med på å utdanne de fagfolk 
som trengs i regionen og i landet innen de tradisjonelle profe
sjonsområdene, men også innen nye utviklingsområder.

 
TIDLIG UTE MED NYTT STUDIUM
Høgskoledirektøren ser på etableringen den nye videreutdan
ningen i velferdsteknologi som eksempel på ett nytt HiØ, med 
styrket tverrfaglig samarbeid – i dette tilfellet ved at helse og 
sosialfagutdanningene nå samarbeider nært med høgskolens 
utdanninger innen teknologi i Fredrikstad og Halden – og med 
arbeidslivet om å utvikle utdanninger som regionen har behov 
for.

– Høgskolen i Østfold var ved oppstarten i 2013 alene om å ha 
et slikt studium i Norge.

 
HIØ MÅ TILBY KVALITET SOM BLIR ETTERSPURT OG KJENT 
Idet denne årsrapporten går i trykken, er hele ledelsen opptatt 
av å utvikle en ny strategi for Høgskolen i Østfold i perioden 
2015–2018. 

– Fremstå som en modig, synlig og innovativ institusjon, være 
den foretrukne kunnskapsleverandør for hele Østfold, nasjonal 
attraktiv er blant de mange viktige formuleringer i den nye stra
tegiske planen

– Vårt hovedmål er at den 20 år gamle Høgskolen i Østfold 
fremstår som tydelig og attraktiv for omverden – både som 
studie sted, arbeidsplass og arena for nyskapning, og med klare 
vyer for de neste 20 årene, sier CarlMorten Gjeldnes. 

3



Flere studenter 
enn noen gang før

VANT STUDENTPRISEN LAURBÆRBLADET 2013
Studentene ved Avdeling for informasjonsteknologi vant prisen 
for sitt bachelorprosjekt «Web based Information Surface for a 
Petroleum Installation». – Et svært imponerende prosjekt, var 
dommen til juryen, som mener prosjektet har nytteverdi for 
offshoreindustrien. Prisvinnerne, fra venstre: Ole Gunnar Nedre-
bø, Patrick Berg, Julie Marie Røsok, Martin Eskerud og Caroline 
Sofi e Olsen. 

2.500 nye studenter startet ved Høgskolen i Østfold den 
13. august 2013. Aldri før har Høgskolen i Østfold tatt 
imot så mange nye studenter ved studiestart.

Høgskolen i Østfold vokser, både faglig og i antall hoder:
•  4.000 studenter rett etter årtusenskiftet
•  Over 5.000 studenter fra høsten 2013
•  I alt 9 ulike masterstudier fra studieåret 2014–2015

Høgskolen i Østfold styrket også sin posisjon i 2013 i markedet 
for etter og videreutdanninger.

Både i Moss og Indre Østfold startet HiØ nye, slike tilbud i 
2013.

STUDENTUTVEKSLING
I august 2013 tok Høgskolen i Østfold imot 85 internasjonale 
studenter fra 18 ulike nasjoner. Våre studenter praktiserer 
fremmedspråk fl ere steder enn ved Akademi for scenekunst, 
som er kjent for sitt internasjonale miljø med forelesninger på 
engelsk.

Antall utvekslingsstudenter som reiste til partnerinstitusjoner 
i utlandet, økte fra 43 studenter i 2012 til 69 studenter i 2013.

FADDERE OG BUDDIES HJELPER NYE STUDENTER I GANG
Økningen i antall studenter stiller også krav til godt mottak av alle 
som er nye. Allerede fra første studiedag står nær 200 faddere klar 
for å ta imot de nye studentene.

Studiestart ved vår høgskole innebærer både faglig program i 
regi av høgskolen – og sosialt program via studentens to Fadder
uker. De fl este av høgskolens studenter kommer fra Østfold 

og Akershus.

STUDENTREKORD: Aldri før har høgskolen 
hatt så mange nye studenter. «Tidenes 
start», skrev Halden Arbeiderblad på forsi-
den. Bildet viser nye studenter på fadder-
aktiviteter en augustkveld ved Høgskolen i 
Østfold, studiested Fredrikstad.
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Veksten i søkertallene våre viser at mange 
vil utdanne seg, sier Morten Skaug, leder 
for SKUT.  

KOMBINERE JOBB OG UTDANNING
SKUT tilrettelegger for å kombinere jobb 
og utdanning og tilbyr 50 etter og videre
utdanninger innenfor høgskolens seks 
fagavdelinger. Det er en dynamisk institu
sjon som utvikler tilbud etter samfunns
behov. SKUT får stadig fl ere henvendelser 
fra næringslivet som begynner å se nytten 
av mer kunnskap.  

– Siden samfunnsutviklingen går så 
raskt i dag, stilles det krav til fornyet kom
petanse blant arbeidstakere og arbeidssø
kere, sier Skaug. 

Flere tar videreutdanning

JOBB + VIDEREUTDANNING = SANT!
Høgskolen i Østfold tilbød studium i akuttgeriatri for Sarps-
borg kommune i 2012/2013. Studiet ble utviklet på grunnlag 
av behov som oppstod etter den nye helsereformen, der syke 
og eldre tilbakeføres fra sykehus til kommuner raskere enn før. 
Studiets målgruppe er kommunale sykepleiere og vernepleie-
re. Samme studium gjennomføres i Indre Østfold 2013/2014. 
(Foto: Fra HiØs lokaler for videre utdanning i Fredrikstad)

HØY STUDIEKVALITET
HiØ ble i 2013 kåret som en av de beste 
høgskolene i Norge under evalueringen av 
videre utdanning for lærere. Undersøkel
sen ble utført av Utdanningsdirektoratet. 
Her toppet Høgskolen i Østfold listen 
når det gjaldt del takernes opplevelse av 
kvaliteten på studiet.

– Den nye regjeringen ønsker å satse 
mer på videreutdanninger, blant annet 
innenfor matematikk. Vi er stolte av å 
kunne tilby studier som holder topp 
kvalitet innenfor disse fagområdene, sier 
Morten Skaug.

Senter for kompetanseutvikling 
(SKUT) ved HiØ hadde i 2013 en stor 
økning i antall deltakere i videreut-
danning. Samtidig scoret høgskolen 
høyt på kvalitet.

HiØ er den tredje største høgskolen i 
 Norge på etter og videreutdanning med 
sitt omfattende tilbud kanalisert via 
SKUT.

 I 2013 var det 1 712 studenter som 
gjennomførte en studie poeng givende 
videreutdanning, noe som tilsvarer en 
økning på hele 24 prosent fra året før. I 
tillegg er det ca. 2000 som tar etterutdan
ning ved SKUT. 

– Kompetansenivået i Østfold har økt. 

– Høgskolen i Østfold er den tredje største høgskolen i Norge på etter- og videreutdanning, 
opplyste Morten Skaug på Østfoldkonferansen.
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Kvinner inn i lederstillinger
Ved Høgskolen i Østfold ledes fi re 
avdelinger av kvinner.

Tre av de nevnte fi re er nytilsatte ved 
Høgskolen i Østfold.

HØGSKOLENS NYE DEKANER
UNNI HAGEN er dekan ved Avdeling 
for lærerutdanning i Halden. Hun har 
hovedfag i spesialpedagogikk, doktograd i 
fi losofi , og har arbeidet fl ere år i faglig 

adminstrative stillinger ved det som nå er 
Høgskolen i Oslo og Akershus.
 BEATHE DUE er tilsatt som dekan ved 
Avdeling for informasjonsteknologi i 
Halden. Hun har hovedfag i idéhistorie, 
doktorgrad om medier og kommunika
sjon, og jobbet fram til 2013 i seks år for 
forskningsavdelingen til Telenor Group.
 KRISTINA LINDH er dekan ved Avdeling 
for økonomi, språk og samfunnsfag i Hal
den. Hun har doktorgrad i bedriftsøkono

Ny ved høgskolen og modig: Lærerutdanningens nye dekan, Unni Hagen, rapellerer med sine ansatte én etasje over og to etasjer under.

Mona Jerndahl Fineide

LÆRINGSMILJØ = MER ENN MUSIKK + SUNT I LUNSJEN
Tommy Payne jobber som læringsmiljøkonsulent for Høgskolen i Østfold. 
Den midlertidige stillingen ble opprettet av høgskolestyret etter forslag fra 
Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget.

– Målet for stillingen og arbeidet mitt er å bidra til å utvikle høgskolens 
læringsmiljø i Fredrikstad og Halden videre, sier Tommy Payne. På bildet rekla-
merer han for Rikskonsertens arrangement i høgskolens kantiner.

mi og kommer fra Högskolan Väst – hvor 
hun har vært instituttleder.
 MONA JERNDAHL FINEIDE er dekan 
ved  Avdeling for helse og sosialfag i 
Fredrik stad, HiØtilsatt fra 2007 – og har 
under vist på masterstudiet tverrfaglig 
samarbeid i helse og sosialsektoren. 
Mona ble i 2012 tildelt sin doktorgrad om 
behandlings linjer i psykisk helsearbeid.

Kristina Lindh Beathe Due i høgskolens bibliotek, der barn lærte å kode data selv.
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Samarbeid over landegrensen

Høgskolen i Østfold og Högskolan Väst undertegnet sam-
arbeidsavtale 9. desember 2013. Høgskolene skal samar-
beide på områder innen velferdsutvikling.

– Jeg ser frem til det utvidede samarbeidet med Högskolan Väst. 
Vi er to forholdsvis like høgskoler både i størrelse og utdannings
tilbud, noe som gir et godt og likeverdig utgangspunkt for sam
arbeid. Samtidig vil vi ha mye å tilføre hverandre av kompetanse 
på forsknings og utdanningssiden, sier rektor ved Høgskolen i 
Østfold, Hans Blom.

VELFERDSTEKNOLOGI OG FOLKEHELSE VIL HA PRIORITET
Høgskolene skal blant annet samarbeide om velferdsteknologi 
og folkehelse, utvikling og implementering av nye teknologier 
innenfor Grønn IKT og IKT for energisektoren, material og pro
duksjonsvitenskap, helse og idrett, næringsutvikling og omstil
ling, entreprenørskap og innovasjon.

Det er aktuelt å utarbeide felles søknader om forskningsmid
ler, samarbeide om utvikling av studieporteføljen, arrangere 

felles fagseminarer og benytte hverandres laboratorier. Det vil 
også være aktuelt med både student og lærerutveksling.

Like over nyttår dro ledelsen ved HiØ til Högskolan Väst for å 
planlegge og konkretisere det videre samarbeidet.

SAMARBEID INNEN UTDANNING OG FORSKNING
Våre høgskoler samarbeider med mange aktører både innen 
høyere utdanning og forskning, og direkte med næringslivet og 
offentlig sektor.

– Både Høgskolen i Østfold og Högskolan Väst 
er viktige aktører innen regional utvikling 
og innovasjon. Samarbeidet vil styrke oss 
som regionale utviklingsaktører, spesielt i 
grenseregional sammenheng, sier rektor Hans 
Blom ved Høgskolen i Østfold.

KARRIEREDAGER VED HiØ POPULÆRE FOR FLERE
Kampen om kloke hoder er stor. Det merker Høgskolen i Østfold når 
vi arrangerer karrieredager. Da er private og offentlige bedrifter 
på besøk i stort antall. Våre studenter kurses også om jobbsøking, 
intervju og karriereplanlegging. Bildet viser HiØ-student Ingrid 
Koefod og hennes datter Vibe. De besøkte standen til Nexans, der 
Linn Abrahamsen og Karl Erik Svanholm søkte kontakt med mulig, 
nye ingeniørkollegaer.

Avtalen signert: Rektor Kerstin Norén fra Högskolan Väst og rektor Hans Blom fra Høgskolen i Østfold
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Bidrar til realfagssløft

Høgskolen i Østfold bidrar til å øke interessen for realfag 
innen fl ere fagfelt – det være seg innen lærerutdanninger, 
datautdanninger og ingeniørutdanninger. Flere av tiltake-
ne handler om å motivere barn tidlig, og jenter spesielt.

Samfunnet etterspør kompetanse i realfag. Bedrifter står i så 
måte ofte i kø for å få tak i kloke hoder fra ingeniørfagene – det 
være seg om de er dataingeniører, eller ingeniører innen bygg, 
elektro, kjemi, maskin, teknisk design, innovasjon og ledelse.

Innenfor nevnte fagfelt har HiØ bl.a. vært med på å arrangere 
jentekvelder, og «Koding for kidsa» – slik vist på bildet ovenfor.

INSPIRERT OGSÅ VIA ØSTFOLDS NYE VITENSENTER INSPIRIA
I 2013 ble høgskolens rom om lysfenomenet i Hessdalen åpnet 
på vitensenteret Inspiria i Sarpsborg. Rommet, som skal inspirere 
barn, er laget av Erling Strand fra HiØs Avdeling for informasjons
teknologi, og Bjørn Gitle Hauge fra Avdeling for ingeniørfag.

– Dagens mysterier kan bli morgendagens teknologi, sier Erling 
Strand. Han har forsket på lysfenomet i SørTrøndelag i 30 år. 

I 2013 fi kk Erling Strand formidlingsprisen til Høgskolen i Øst
fold for sin forskningsinnsats helt tilbake til 1983. Disse årene er 
han bl.a. intervjuet i en rekke aviser og TVstasjoner i utlandet.

ØKT REALFAGSSKOMPETANSE VIA PRAKTISK LÆRING
Også høgskolens grunnskolelærerstudenter kan velge seg praksis 
på Inspiria, som del av Avdeling for lærerutdannings undervisning i 
matematikk og naturfag innen nye læringsarenaer.

Tidlig i gang med realfag: Høgskolen 
har lært barn å kode data. Til høyre: 
Lærerstudent Andrea Santos vei-
leder Villemo fra 4. klasse.

MANGE SMARTINGER PÅ BESØK
200 skoleelever fra hele Østfold besøker høgskolens lokaler hver 
vår når Smartingen skal kåres. Da viser 30-40 elevgrupper fra 
fylkets grunnskoler nyskapninger de har utviklet i samarbeid 
med HiØs lærerstudenter. Høgskolen i Østfold har i fl ere år sam-
arbeidet med Ungt Entreprenørskap om denne kåringen. Bildet 
viser Nicklas Meltzer Jacobsen og Ahmed Karais, elever på besøk 
fra Moss i 2013.

Erling Strand står ved Inspiria science center i Østfold, 
som fi kk et HiØ-rom i 2013.
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Studenter bygger bru

Mye i livet er vanskelig, men mulig. Det 
lærer ingeniørstudentene raskt. Hos oss 
må de prøve seg tidlig ute i praksis!

Disse bildene er fra bruprosjektet til 
Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i 
Østfold. Over ei elv ved Børtevann var opp
gaven til de ulike studentlagene å få ras
kest på plass ei bærekraftig bru – og med 
en konstruksjon som kunne bære med
studenter i alle vektklasser. Høgskolens 
lærerstudenter har lignende prosjekter. 

Slike oppgaver fordrer noe mer enn 
bare kunnskap om matte og fysikk: 

– Godt samarbeid i team er kanskje 
det viktigste, sier Martine Halås Sellevold. 
Hun kommer fra Molde og er nå bachelor
student på innovasjon og prosjektledelse i 
Fredrikstad.

NYE BILER I HARD INTERNASJONAL KONKURRANSE
Studenter fra Høgskolen i Østfold har i fl ere år laget sine egne biler og 
konkurrert mot utenlandske ingeniørstudenter.

Finalene i konkurransene – om beste design, teamarbeid, m.m. – 
har funnet sted i Tyskland eller England. Denne bilen, som høgskolens 
publikum fi kk testkjøre på Åpen dag 2013, laget ni HiØ-studenter med 
en 600 ccm MC-motor. Neste nye 4-hjuling tipper vi blir en elbil.

BRUBYGGING DEL AV UKESPROSJEKT 
I BACHELORSTUDIET
•   Bygg ei bru på 20 meter på en bær

kraftig, miljøvennlig og innovativ måte
•    Finansiering, gjennomføring og sikker

het må studentene ordne mest mulig 
selv

•   Etterpå må studentene knytte lærdom
men til teori, ved å skrive rapporter

Vannstrømmen under bruene var sterk, 
men alle kom seg trygt over – også Lars 
Eilerås fra Tønsberg. Han er til daglig 
avhengig av rullestol, men søkte seg til 
ingeniørstudiet ved Høgskolen i Østfold 
da han leste om bruprosjektene våre.

– Hva har vært det største lærings-
utbyttet?

Ingeniørstudent Martine Halås Sellevold fra  Molde 
på vei over brua hun og medstudentene fra Fred-
rikstad laget nær Børtevannet i Sarpsborg.

– Teamarbeidet og idémyldringen, 
svarer Lars fra rullestolen.

Flere studenter enn Lars jublet begeis
tret over å ha kommet seg over brua ved 
Børtevannet i Sarpsborg, trygt og i ett 
team!

Hvis du ikke er ingeniør: Hvor lett bygges ei bru på 20 meter? Dette over 
elv med sterk strøm, hvor også en medstudent i rullestol skal komme seg 
trygt over? 
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Master i scenografi  fra 2015

MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK
Høgskolen i Østfold øker tilbudet: Master i spesialpedagogikk star-
ter høsten 2014 som deltidsstudium over 4 år. Studiet kvalifi serer til 
arbeid som spesialpedagog i barnehager og PPT-kontor – bl.a. for å 
hjelpe barn som har lese- og skrivevansker.

– Nå sikres regionens behov for spesialkompetanse, sier første-
amanuensis Rune Andreassen fra Avdeling for lærerutdanning.

Internasjonale tendenser i scenografi  og 
samtidskunst refl ekteres i masterutdan
ningen, der tverrfaglighet og tett samar
beid med andre institusjoner står sentralt. 

– Vår masterutdanning vil styrke 
fagmiljøet, sier Serge von Arx, akademiets 
kunstneriske leder i scenografi .

ATTRAKTIVT PROGRAM
Akademi for scenekunst tilbyr i dag to 
bachelorprogrammer, ett i skuespill og 
ett i scenografi . Våren 2013 ble det tiende 
kullet med studenter uteksaminert ved 
Akademiet og til sammen 80 skuespillere 
og 50 scenografer har hittil gjennomført 
sin kunstutdanning her. 

Scenografi utdanningen ved Høgskolen 
i Østfold har i de siste årene markert seg 
sterkt – både nasjonalt og internasjonalt. 
Og ledelsen har lenge ønsket å ta studie

tilbudet et skritt videre i form av et eget 
masterprogram.

– En master i scenografi  vil i tillegg til å 
rekruttere scenografer også være attraktiv 
for arkitekter, designere og andre visuelle 
kunstnere.  En rekruttering fra fagfelt 
utenfor teaterfaget vil stimulere fagmil
jøet på alle nivåer, sier administrativ leder 
Anne Berit Løland.  

TOÅRIG HELTIDSSTUDIUM
Masteren i scenografi  vil ha et omfang 
på 120 studiepoeng og være et heltids
studium som går over to år. 

I beskrivelsen av studiet heter det at:
«Studiet kvalifi serer for yrkesutøvelse 

som scenograf på høyt nasjonalt og inter-
nasjonalt nivå innenfor et vidt spekter av 
scenekunst av tverrfaglig og eksperimentell 
art, innen utstillings- og museumsdesign, 

innen arkitektur og kunst i det offentli-
ge rom, fi lm/videoproduksjon og ulike 
utstillingsrom i urbane miljøer og natur-
landskap».

Søkere til studiet må ha en treårig 
bachelorgrad i scenografi  eller arkitektur, 
visuell kunst, scenekunst eller annen rele
vant kunstfaglig utdanning på bachelor
nivå.

Akademi for scenekunst har et inter
nasjonalt fagmiljø, som har kompetanse, 
erfaring og kan vise til resultater innen 
kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Akademiets utdanninger har et sterkt 
internasjonalt preg. Nettverket omfatter 
scenekunst institusjoner i Norge og Europa, 
museer og utdanningsinstitusjoner samt 
kunstsenter som Watermill Center i USA. 
Aktuelle samarbeidspartnere for studen
tutveksling på masternivå er Universität 
für Angewandte Kunst Wien i Østerrike, 
Zürcher Hochs chule der Künste i Sveits, 
og Korea National University of the Arts i 
SørKorea.

NOKUT gav i 2013 grønt lyst for en master i scenografi  ved Akademi for 
scenekunst. I januar 2015 starter studiet ved Høgskolen i Østfold. Studiet i 
Fredrikstad tilbyr et program i scenografi  på masternivå, unikt i Skandinavia. 
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MILLIONPROSJEKT OM ETIKK FOR LÆRERE
Høgskolen i Østfold har fått 2 millioner kroner for å lede og 
gjennomføre forskning om etikk for lærere. Førsteamanuensis 
Hilde Wågsås Afdal (bildet) ved Avdeling for lærerutdanning i 
Halden er ansvarlig for prosjektet. Hensikten med prosjektet er 
å utvikle etisk kompetanse for lærere og ledere, og å støtte opp 
under etisk forsvarlig praksis i norske barnehager og skoler.

Høsten 2014 starter et nytt masterstudium ved Høgsko-
len i Østfold: Master i barnehagepedagogikk og små-
barnsvitenskap.

– Dette er en gledelig nyhet, sier førsteamanuensis Ninni Sandvik 
ved Avdeling for lærerutdanning.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har 
godkjent master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap 
(0–3 år). Masterstudiet er yrkesrettet og gir pedagogisk kompe
tanse som er etterspurt av omsorgs og utdanningssektoren.

ØKT BEHOV FOR PEDAGOGISK KOMPETANSE
Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap skal gi 
spesialkompetanse til å jobbe med barn under tre år i offentlige 
og private institusjoner. I dag er det ingen andre norske høgskoler 
eller universiteter som tilbyr mastergrad med fokus på de yngste 
barna. 

Høgskolen i Østfold har et solid fagmiljø, med bred kompetan
se på området. Dette fagmiljøet er svært fornøyd med klarsigna
let fra NOKUT.

– Behovet for pedagogisk kompetanse relatert til barn under 
tre år har økt fordi majoriteten av disse barna pr. dags dato går i 
barnehage. Deres barndom er dermed drastisk endret sammen
lignet med få år tilbake, sier Sandvik.

KOLLEKTIVE PROSESSER
– Studiet vil ta utgangspunkt i kollektive prosesser, der 

både lærere og studenter sees som bidragsytere i tanke og 
kunnskaps produksjonen, forteller Sandvik.

Mastergraden på 120 studiepoeng tilbys på deltid over fi re år, 
og er rettet mot førskolelærere og andre med relevant pedago
gisk bakgrunn.

Studenter vil kunne ta deler av studiet i utlandet. Aktuelle 
samarbeidspartnere for utveksling er Cardinal Stritch University 
og Augsburg College i USA, og Queensland University of Tech
nology i Australia.

– Et masterstudium rettet mot de 
yngste barna gir store muligheter for å 
bidra aktivt til å øke kompetansen på 
det småbarnspedagogiske feltet, sier 
førsteamanuensis Ninni Sandvik.

Master med fokus
på de minste barna
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Fakta om Høgskolen i Østfold
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Over studier 60
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	 2011	 2012	 2013

Antall søkere totalt  14 704 17 342 16 428
Antall primærsøkere 4 072 5 054 4 546

Opptak 2 567 2 550 2 892

Antall studenter – grunnutdanninger 4 596 4 810 5 095
     – av disse: antall studenter i masterstudier 394 502 556

Antall studenter – videreutdanninger
     – Vår 697 608 838
     – Høst 438 459 539

Studiepoeng pr. student 48,3 48,8 47,1

Antall studenter med fullført studieprogram 1 292 1 372  1 329

Antall utvekslingsstudenter
     – Ut 59 43 69
     – Inn 70 93 88

Antall utenlandske studenter 232 253 306

Vitenskapelig publisering
     – antall tellende publikasjoner 87 127 103
     – antall publiseringspoeng 90,0 111,1 83,0

ANSATTE OG ØKONOMI

 2011 2012 2013

Antall ansatte totalt 469,0 491,0 488,0

Ansatte i fagavdelingene 307,9 326,7 318,5
     – antall professorer blant disse 13,6 20,6 20,1
     – antall førstestillinger forøvrig 99,7 110,9  114,4
Ansatte i administrasjonen 161,1 164,3 169,5

Driftsinntekter – mill. kr 510,5 536,2 555,4

STUDENTER
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Utdanningskvalitetspris til ansatte

STUDENTDEMOKRATI – OGSÅ VIA NETTRADIO
Studentparlamentet er studentenes høyeste organ og består av 
to representanter fra hver av høgskolens avdelinger. I løpet av 
året bidrar Studentparlamentet sammen med studentrådene 
til fl ere ulike aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Bildet her viser 
studentleder Jahnne Hansen (i midten) sammen med IKT-stu-
dentene på Digital Medieproduksjon som hadde studentradio 
som prosjekt i 2013–2014.

Kampen om årets pris for kvalitet 
i utdanningen var så hard i 2013 
at førsteprisen måtte deles på to 
prosjekter.

Vanligvis er det ett prosjekt som går av 
med seieren etter at juryen har gjort en 
grundig vurdering av kandidatene. 

I 2013 ble Utdanningskvalitetsprisen 
delt mellom ansatte ved Avdeling for 
informasjonsteknologi (IT) og Avdeling 
for helse og sosialfag (HS).

– Prosjektet har lykkes med å bruke 
simulering i praktisk arbeid og det er et 
godt samarbeid mellom studenter og 
ansatte, uttaler juryen om prosjektet ved 
HS som har tittelen  «Avansert simulering 
som undervisningsmetode».

SIMULERING AV PRAKSIS 
I HELSE- OG SOSIALFAG
– Vi er glade for denne anerkjennelsen, 
spesielt fordi vi har stor tro på denne un
dervisningsmetoden. Prisen motiverer oss 

til videre arbeid 
med å innføre 
metoden.  

Juryen påpeker 
at prosjektet har 
overføringsverdi 
blant annet ved at 
Sykehuset Østfold 
skal bygge et 
simuleringssenter 
ved fylkets nye 
sykehus på Kalnes.

Ved bruk av 

Prisvinnere fra Avdeling for helse- og sosialfag. Fra venstre: Inger Hjelmeland, Liv Berit Fagerli, Laila Hagen og Kirsti Meum Paulsen.

Prisvinnere fra Avdeling for informasjonsteknologi. 
Fra venstre: Roland Olsson, Gunnar Misund og Harald Holone.

simulering får studentene prøvd ut 
realistiske situasjoner og refl ektert over 
hvordan situasjoner kan løses uten å sette 
pasienter i fare.

SATTE OGSÅ PRIS PÅ 
STUDENTAKTIV IKT-FORSKNING
«Studentaktiv forskning i masterstudi
et Anvendt informatikk» er det andre 
prosjektet som ble tildelt utdannings
kvalitetspris i 2013.

Førstelektor Gunnar Misund, professor 
Steinar Kristoffersen, førsteamanuen
sis Roland Olsson og førsteamanuensis 
 Harald Holone fi kk honnør for prosjektet. 
Det er nyskapende. Og det viser at aktivt 
samarbeid mellom studenter og under
visnings og forskningspersonalet er 
nyttig. 

– Det er veldig hyggelig å få en slik 
 utmerkelse, ikke minst er det en fl ott 
attest for masterstudentene. Studentene 
har vært pådrivere og førsteforfattere i 
mange av prosjektene, forteller gruppa 
som mottok prisen.
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Ny som student

FOKUS PÅ MANGFOLD OG INKLUDERING
Fokus på mangfold trengs når høgskolens læringsmiljø skal 
videreutvikles. Det så studenter og ansatte på fagdagen om 
mangfold. Hanna Ihlebæk fra læringsmiljøutvalget fi kk Ditha 
Siauw til å snakke om synshemmedes hverdag. Sebastian Tjør-
stad fortalte hvordan et verdig liv kan leves uten armer og ben. 

Høgskolen i Østfold har iverksatt fl ere tiltak for universell 
utforming.  

Nye studenter ved Høgskolen i Østfold innleder studieåret 
med fl ere bli-kjent-aktiviteter.

Hver høst tas nye studenter imot av nesten 200 faddere, som 
viser dem rundt på studiestedene og i vertsbyene.

Fadderukene dreier seg først og fremst om å ta godt vare på 
alle nye studenter, som verken er kjent med høgskolen, Østfold 
– eller byen de skal studere og bo i.

Likeså er fadderukene de siste årene blitt en form for tidlig 
teambygging for studentene på de enkelte studiene.

FAGLIGE OG SOSIALE STUDENTAKTIVITETER
I alle år har Fadderordningen vært et tiltak organisert av studen
ter, for studenter, i regi av studentenes egen organisasjon – d.v.s. 
Studentparlamentet i Østfold. Nytt fra 2013–2014 er en sterkere 
integrering av faglige aktiviteter i regi av Høgskolen i Østfold, 
samt sosiale aktiviteter i regi av studentsamfunnene i Halden og 
Fredrikstad.

Studentene i Fredrikstad har siden 2012 hatt sin egen 
studentkro i nabobygningen mellom høgskolen og Fredrikstad 
fotballstadion.

I 2013 tok studentene i Halden i bruk sin nye studentkro for 
fullt. Både kroa og treningsstudioet ligger nært de nye student
boligene.

STUDENTLAG, FORENINGER OG TRENINGSSTUDIO
Størrelsen og antall studentforeninger ved HiØ har variert fra år 
til år. I 2013 var det for eksempel egne studentlag innen aktivite
ter som fotball, innebandy, volleyball og biljard.

Både i Halden og Fredrikstad har høgskolens studenter og an
satte treningsmuligheter i form av styrketreningsrom og lokale 
treningsstudio. 

Bildet over t.v.
viser den nye student-
kroa Aud 6 i Halden på 

kveldstid. Øvrige foto er 
fra høgskolens studie-

start høsten 2013.
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NyVekst er et tilbud som går ut på å gi studenter og for-
skere et sted man kan kommersialisere ideer og etablere 
bedrifter. 

– NyVekst ønsker å være en slags guide for innovasjon og ny
skaping. Målet er at du som entreprenør skal få de verktøyene du 
trenger for å nå dit du vil, sier daglig leder ved NyVekst, Solveig 
Østby Vitanza.

INNOVASJON OG NYSKAPING
NyVekst holder til både i Fredrikstad og Halden, henholdsvis på 
HiØs campus i Fredrikstad og på Remmen kunnskapspark i den 
nye bygningen rett ved høgskolens hovedinngang i Halden.

KOBLER KOMPETANSEMILJØ MED STUDENTER OG FORSKERE
NyVekst har som mål å stimulere til vekst og nyskaping, primært 
gjennom aktiv kobling av kompetansemiljøer og studentpro
sjekter.

Solveig Østby Vitanza håper alle avdelinger ved HiØ vil enga
sjere seg i NyVekst og dra nytte av selskapet.

– Ny Vekst er lokalisert midt i smørøyet både i 
Halden og i Fredrikstad, med høgskolen, næringsliv 
og bedriftspartnere som nærmeste naboer, sier 
Solveig Østby Vitanza.

– Fagmiljøenes kompetanse kan sammen med bedrifters res
surser og erfaringer bidra til nyskaping og kompetanseheving. 
Dessuten kan NyVekst bidra til å skape verdifulle nettverk for de 
som ønsker å starte for seg selv, sier Solveig Vitanza. 

Selskapet ble formelt etablert i 2012 og eies av Fredrikstad 
kommune og Høgskolen i Østfold. 

BANKSJEF UNDERVISER HiØs ØKONOMISTUDENTER
I seks år har studentene på økonomistudiene ved Høgskolen i Østfold 
fått undervisning av sjefen for Handelsbanken i Halden. – Det er inspi-
rerende å undervise i en høgskole som betyr så mye for vår region, sier 
banksjef Roar Elsness (i midten); sammen med studenter fra bachelor i 
økonomi og administrasjon. Studentene får også respons fra banksjefen 
på sine skriftlige arbeider.

Senter for vekst og nyskapning

– Studenter og forskere som ønsker å utvikle innovative ideer og bedrifter, kan få veiledning og lokaler hos NyVekst AS. Selskapet 
kom i drift i 2013 som et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune, sier daglig leder Solveig Østby Vitanza.
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Egen bedrift før de fi kk vitnemålet

I 2013 stiftet tre økonomistudenter 
egen bedrift uken før de fi kk vitne-
målet. Nå gir de nye studenter råd 
om hvordan de kan markedsføre og 
starte eget fi rma. Og de gir store 
og små bedrifter råd om hvordan 
lønnsomheten kan økes ved å jobbe 
smartere.

– Vår bedrift – også navnet, ble skapt i 
dette klasserommet for ett år siden, sier 
Henrik Engh på sin forelesning for tidlige
re medstudenter ved HiØ.

– Det hele startet i emnene innova
sjonsledelse med bedriftsutvikling og 
bedriftsrådgivning med JohnErik Andre
assen.

– Vi fi kk lov til «å leke oss» med en be
driftsplan, som vi straks fi kk tenning på.

FRA SKOLEBENKEN TIL EGEN BEDRIFT
De stiftet ProCon Solutions AS 18. juni 

i 2013, en uke før de fi kk vitnemålet fra 
Høgskolen i Østfold (HiØ).

24. juni 2013 var de ferdige med sin 
bachelor i økonomi og administrasjon ved 
HiØ.

– Vår bacheloroppgave i profi lerings
retningen prosjektledelse og bedriftsråd
givning er grunnlaget for vårt selskap. 
Etter ekstern sensors kommentar, om at 
«dere fremstår som profesjonelle konsu
lenter», bestemte vi oss for å starte nytt 
fi rma.

– Vår oppgave er litt forenklet sagt å 
fjerne tidstyver. Dette ved å analysere 
dagens situasjon for bedrifter, fi nne nye 
løsninger som kan øke produksjon og 
lønnsomhet, slik at både overskudd og 
arbeidsplasser sikres.

– I dag befi nner de fl este av våre 
oppdragsgivere seg i Fredrikstad, selv 
om vi har kontor i Sarpsborg. Vi ønsker 
imidlertid å bidra til at fl ere bedrifter i 

– Firmaet vårt er et barn av Høgskolen i Østfold, sier Henrik Engh (t.h.), leder for ProCon Solutions 
AS, her sammen med Thor Øyvind Stene (t.v.) og Jonas André Olsen. 

UNGT ENTREPRENØRSKAP I SKOLEN
Høgskolen i Østfold får ros fra Ungt Entreprenørskap: 

– Østfold er det eneste fylket med entreprenørskap som 
obligatorisk del av lærerutdanningen, sier Kathrine Tallis. Hun 
underviser våre lærerstudenter om hvordan de kan øke grunn-
skoleelevenes interesse for nyskapning. Studentene lærer om 
kreativitet, pedagogikk og metodikk. Deretter skal de ut grunn-
skolene og inspirere elevene der til nyskapning i praksis.

Østfold skal bli bedre – når det gjelder å 
samarbeide tettere med andre bedrifter i 
vår region.

– Vi er svært fornøyd med studiet ved 
Høgskolen i Østfold. Mest nytte har vi 
hatt av prosjektledelse, bedriftsrådgiv
ning, innova sjonsledelse, økonomistyring, 
logistikk og operasjonsanalyse. 

Inngangsstrategien til ProCon var å 
skaffe seg referanseprosjekter hos tyngre 
bedrifter, og det første store prosjektet 
var for ASKO Sentrallager AS i Vestby.

ProCon har gjennomført prosjekter ved 
FREVAR KF og Hafsil AS, med fl ere.

I tillegg har ProCon innledet samarbeid 
med andre, både for å styrke egen kompe
tanse og for å bygge nettverk.

ProCon er medlem av Fredrikstad 
Nærings forening, og samarbeider med 
Din Advokatpartner og Borgstad Regn
skap.
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SPILL FOR Å LÆRE MEDIKAMENTREGNING
Et nytt brettspill, utviklet ved Høgskolen i Østfold, skal lære 
sykepleier- og vernepleierstudenter å regne ut riktig dose medi-
siner for pasienter og brukere. Spillet heter STIP og kan spilles av 
2–6 personer. Utviklerne, Daniela Blauhaut og Sissel Bøckmann, 
håper spillet bidrar til å redusere strykprosenten. Med spillets 
300 oppgaver, får studentene god trening i å regne ut riktig 
dose medisiner.

Veien til kompetanse for ansatte
Med en svært positiv kompetanseut-
vikling hos ansatte fram til 2013, er 
Høgskolen i Østfold nå en av landets 
statlige høgskoler med høyest andel 
førstekompetente. 

Andelen er økt fra 50 prosent i 2012 
til 52,6 prosent i 2013, samtidig som i 

alt 97 av høgskolens undervisnings og 
forskerpersonale ble registrert i ulike 
kompetanseløp i 2013. En av dem som 
begynte sitt kompetanseløp i 2013, var 
stipendiat Øystein Elle ved Akademi for 
scenekunst. 

– Som stipendiat gjennom det nasjo
nale kunstnerprogrammet, får jeg mulig
het til å gå i dybden av mitt kunstneriske 
arbeid, sier Øystein Elle.

Gjennom sitt forskningsprosjekt 
«Capto Musicae – Creating sonic and 
musical theatre in a contemporary artistic 
context» utforsker Elle muligheter for 
ny musikalsk estetikk i scenekunsten, 
og skal skape kunstneriske resultater. 
Dette skiller det fra tradisjonelle doktor
gradsprogrammer der avhandlingen er 
i hovedfokus. Elle samarbeider tett med 
Akademiet.

– Med et tverrkunstnerisk prosjekt 
som mitt, var det naturlig å søke seg til 
Akademiet og HiØ. Akademiet har et lite, 

Øystein Elle (bildet) er tilknyttet Det na-
sjonale stipendprogrammet for kunstne-
risk utviklingsarbeid.

KOMPETANSENIVÅ: Førstekompetanse 
tilsvarer førstelektor eller førsteama
nuensis, mens toppkompetanse er 
opprykk til professor eller dosent.

men sterkt og inspirerende fagmiljø som 
er i konstant dynamisk utvikling, sier Elle. 

– Som stipendiat ved HiØ blir jeg gitt 
meget gode arbeidsvilkår. Den faste 
staben, studenter, samt Akademiets store 
nettverk av nasjonale og internasjonale 
kunstnere, gir verdifulle bidrag til arbei
det mitt, sier Øystein Elle.

HIØ SATSER PÅ KOMPETANSEUTVIKLING
– Vi er avhengig av solid kompetanse for 
å kunne tilby studier på et høyt nivå. Nå 
skal vi fortsette å styrke kompetansen 
innen høgskolens strategiske satsnings
områder, sier Gaute Storås, HRdirektør 
ved Høgskolen i Østfold.

Høgskolen i Østfold satser på 
kompetanseutvikling for ansatte, 
bl.a. via Program for undervis-
ning, læring og studiekvalitet.
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Ny forskning om datajournalistikk

FORSKNINGSDAGER MED AKTIVITETER OG SKOLEBESØK
Høgskolen i Østfold har hvert år et bredt ukesprogram under Forskningsdagene, 
som fi nner sted de siste ukene i september ved høgskoler og universitet i Norge.

– De siste to årene har vi blant annet samarbeidet tett med Inspiria science 
center i Sarpsborg om ulike aktiviteter for barn og ungdom, sier rådgiver Nina 
Skajaa Fredheim fra HiØ. Bildet er fra Forskningsduellen 2013, hvor elever i 
videregående skoler mente Martin Foss fra Institutt for energiteknikk presen-
terte forskningen sin best.

Ved Avdeling for informasjonsteknologi ble det i 2013 
 utført en undersøkelse av datajournalistikk i norske ny-
hetsredaksjoner, en av de første i sitt slag i verden. 

I tråd med den økende bruken og utviklingen av nye medietek
nologier i samfunnet, øker behovet for programmeringskompe
tanse blant dagens journalister.

– Undersøkelsen vår viser at 
datajournalistikk har blitt et nyttig 
verktøy for journalister til å håndte
re størrelsen og omfanget av åpen 
datainformasjon. Det er en videre
føring av tradisjonell, undersøkende 
journalistikk, sier Joakim Karlsen, 
stipendiat og høgskolelektor ved Avdeling for informasjonstek
nologi ved HiØ.

I samarbeid med Eirik Stavelin ved Universitet i Bergen har 
Joakim Karlsen utført undersøkelsen «Computational Journalism 
in Norwegian Newsrooms», som tar for seg forskning på anvendt 
informatikk i et nytt og spennende felt.  

I 2013 utførte de dybdeintervjuer med de seks største redak

sjonene i Norge; Aftenposten, NRK, Dagbladet, VG, Bergens 
Tidene og TV2. 

Det har blitt gjort svært få lignende undersøkelser i andre 
land, og forskningen ble raskt publisert i det anerkjente, inter
nasjonale tidsskriftet «Journalism Practice». 

– Ny viten og ny praksis er spennende. Det ser ut til at det 
nå er behov for undersøkelser av 
datajournalistikk som praksis i 
redak sjonene, og ikke bare som 
teoretiske muligheter, sier Joakim 
Karlsen. 

Undersøkelsen er en del av 
Karlsens pågående doktorgrads
avhandling som tar for seg grav

ende og dyp journalistikk på nye plattformer, både i nyhetsredak
sjoner og i uavhengige dokumentarmiljøer. 

Bruken av informasjonsteknologi øker i hele samfunnet, og 
informatikkfaget tilbyr ulike perspektiver og metoder for å forstå 
en slik utvikling. Høgskolens Avdeling for informasjonsteknologi 
jobber aktivt med forskning og kompetanseutvikling til nytte 
både for det teknologiske miljøet og samfunnet for øvrig.

Joakim Karlsen ved Avdeling for informasjonsteknologi i Halden forsker på datajournalistikk i Norge.

Datajournalistikk har blitt et nyttig verktøy til 
å håndtere størrelsen og omfanget på åpen 
informasjon, sier Joakim Karlsen fra HiØ.
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Satser på velferdsteknologi

50 ÅR MED LÆRERUTDANNING I HALDEN
Høsten 1963 startet Halden lærerskole opp med 64 elever på 
to studier. 50 år senere har Avdeling for lærerutdanning i alt 
1.428 studenter, som ønsker å bli barnehagelærer, grunnsko-
lelærer, spesialpedagog eller fordyper seg i ett av høgskolens 
mange fagområder via master- eller årsstudier. Olav Kolstad 
(bildet) var redaktør for jubileumsskriftet «50 år med lærer-
utdanning i Halden».

Innen 2015 skal velferdsteknologi være en del av helse- 
og sosialutdanningene i Norge. Høsten 2013 startet vide-
reutdanning i velferdsteknologi på Avdeling for helse- og 
sosialfag ved Høgskolen i Østfold, som det eneste studiet 
i sitt slag i landet. 

– Vi står overfor en demografi sk endring innenfor helse og 
omsorgssektoren i Norge. Velferdsteknologi blir viktig for å takle 
virkningene av den, understreker Camilla Gjellebæk, høgskolelek
tor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. 

– Velferdsteknologi går ut på å gi pasienter og pleietrengende 
bedre muligheter i hverdagen, samtidig som man er med på å 
utvikle fremtidens velferdsløsninger og bidra til offentlig innova
sjon, sier Gjellebæk.

VELFERDSTEKNOLOGIENS UTFORDRINGER
25. oktober 2013 ble det arrangert seminar om velferdsteknologi 
ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med Borg Innovasjon. Her 
deltok både privat næringsliv og offentlig sektor, representert 

ved blant annet SINTEF, Norges Handikapforbund og kommuner 
i Østfold. 

Under seminaret ble det diskutert utfordringer knyttet til 
satsing på velferdsteknologi. 

– Det bør satses på kompetanse, både nasjonalt og kommu
nalt, fordi det på fl ere områder er store gap mellom aktuelle 
tilbud og nye forventinger og muligheter. For at fl ere skal kunne 
leve bedre liv lengre hjemme, kreves det bedre kompetanse, mer 
forskning, og ikke minst, god nok teknologi, sier Camilla Gjelle
bæk. 

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING FOR FAGFOLK
Videreutdanning i velferdsteknologi i helse og sosialtjenestene 
ved Høgskolen i Østfold startet høsten 2013, med Camilla Gjelle
bæk som fagansvarlig. 

– Det er en tverrfaglig videreutdanning for fagfolk innen pleie 
og omsorg som går ut på å ta i bruk ny og eksisterende tekno
logi i arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelse, sier 
Camilla Gjellebæk.

Vernepleier Christo Matheson og sykepleier Sissel Ruud-Hansen studerer velferdsteknologi ved Høgskolen i Østfold 
på deltid. De ser viktigheten av bedre teknologi for økt velferd, både innen kommunal omsorg og i enkelthjem.
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Ny studie vekker oppsikt i utlandet

328 NYE STUDENTBOLIGER 
I 2013 startet byggingen av 328 planlagt nye studentboliger på 
 Remmen i  Halden. Studiestart høsten 2014 står to bygninger med i alt 
208 nye hyb ler klar. 

– Totalt blir det plass til 344 studenter, sier byggeleder Lars- Otto 
 Eliassen fra entreprenørfi rmaet Ove Skår AS, her på byggefeltet 
sammen med Dag Midtfjeld (midten) og Rita Hirsum Lystad fra 
Student samskipnaden i Østfold.

I samarbeid med Norges idrettshøgskole og Olympia-
toppen har Høgskolen i Østfold deltatt i forskning på 
trenings utbytte. Studien har fått stor oppmerksomhet 
både nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med prosjektleder Gøran Paulsen ved Norges idretts
høgskole og Olympiatoppen har høgskolelektorene Arne Skaug 
og Ole Sveen ved HiØ forsket på bruk av vitamin C og E og 
trenings utbytte. De to vitaminene er populære tilskudd som 
brukes av mange, både idrettsutøvere og mosjonister, for å styrke 
helse og prestasjoner. 

SVEKKEDE KRAFTSTASJONER
Nå viser det seg imidlertid at både toppidrettsutøvere og 
mosjon ister risikerer å få mindre ut av treningen ved et stort 
daglig inntak av disse antioksidantene.

– Våre funn viser at tilskudd av vitamin C og E svekker muskel
cellenes «kraftstasjoner», de såkalte mitokondriene. For å øke 
utholdenhet kreves det fl ere og større slike kraftverk i muskula
turen, sier Arne Skaug, høgskolelektor i idrettsfag ved Avdeling 
for lærerutdanning.

– Det er viktig å understreke at vi vanligvis får tilstrekkelig 
med vitaminer gjennom vårt vanlige kosthold, fastslår Ole Sveen, 
høgskolelektor i idrettsfag ved Avdeling for lærerutdanning.

INTERNASJONAL OMTALE
Studien til Skaug og Sveen har fått mye omtale, både nasjonalt 
og internasjonalt. Resultatet av forskningen har blitt publisert i 
«The Journal of Physiology», et meget anerkjent internasjonalt 
tidsskrift. Nyhetssentre som CNN, BBC og CBS har også omtalt 
studien.

Over halvparten av forsøkene med idrettsutøvere ble gjen
nomført i laboratoriet til HiØ på Kråkerøy, studiested Fredrikstad.

Ole Sveen og Arne Skaug: Forskerne gjennomførte et forsøk over 
11 uker med 54 friske menn og kvinner. De ble delt i to grupper 
der den ene fi kk daglige doser av 1000 mg vitamin C og 235 mg 
vitamin E. I den andre gruppen ble det gitt narrevitaminer, tatt 
før og etter trening.

Ole Sveen (t.h.) utfører her en belastningstest på en idrettsstudent ved HiØs idrettsmedisinske testlaboratorium i Fredrikstad.
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REGIONALT SAMARBEID
Høgskolen i Østfold går sammen med Østfoldforskning og Norwegian 
Centre of Expertise for å utvikle seg videre på forskningsadminstrasjon 
og søkerkompetanse. – Vi gjør dette for å skaffe fl ere forskningsmid-
ler til vår region, både nasjonale forskningsmidler og inter nasjonale 
midler fra for eksempel EU, sier høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes. 
I tillegg har HiØ tatt eierposisjon i forhold til Østfoldforskning, for å 
styrke det regionale samarbeidet.

Administrativt senter for forskere

Sammen med Østfoldforskning og Norwegian Centre 
of Expertise (NCE) etablerer Høgskolen i Østfold et 
forsknings administrativt senter i Østfold.

Østfold forskningsadministrative senter (ØFAS) har som mål å 
identifi sere prosjektmuligheter, gi støtte og bistand til forskere, 
samt sikre god administrativ oppfølging og gjennomføring av 
prosjekter. I tillegg vil senteret kvalitetssikre søknadene.  

FLERE SØKNADER
– Vi ønsker at Østfold skal oppnå et større volum av og tilslag på 
prosjektsøknader, sier Audun Amundsen, prosjektleder for ØFAS. 

Senteret vil tilrettelegge for at forskere kan sende fl ere og bed
re søknader til regionale, nasjonale og internasjonale program
mer, og til prosjekter i lokalt næringsliv og offentlig sektor. ØFAS 
skal også fungere som en arena der organisasjonene kan utvikle 
seg sammen og få et godt faglig felleskap.

 – NCE og Østfoldforskning har i dag bra tilslag på prosjekter, 
mens HiØ har et solid og bredt kompetansemiljø, understreker 
Amundsen.

  Østfold forskningsadminstrative senter blir 
formelt tilknyttet Høgskolen i Østfold og 
skal holde til i høgskolens lokaler i Halden og 
Fredrikstad. Prosjektet skal drives i to år fra 
august 2014. Etter den tid skal det evalueres om 
prosjektet skal gå over til en varig driftsfase.

KOMPETANSESAMARBEID
Videre skal senteret bidra til et utvidet samarbeid med andre 
kompetansemiljøer i Østfold. 

– Senterets nærhet til Østfoldforskning, NCE og HiØ, samt 
 andre kompetansemiljøer i Østfold, gir en stor mulighet til å 
bygge opp samarbeidsklynger slik at man kan dra nytte av hver
andre, sier høgskoledirektør CarlMorten Gjeldnes ved HiØ.

– Det som er et viktig suksesskriterium for prosjektet, er at alle 
fagområdene til HiØ blir en del av ØFAS’ porte følje, sier Hans 
Blom, rektor ved Høgskolen i Østfold.

– Vi ønsker at Østfold skal oppnå et større volum av og tilslag på prosjektsøknader, sier Audun Amundsen, prosjektleder for ØFAS.
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Toppscore til høgskolens bibliotek
Aktiv og populær: Høgskolens bibliotek har høy aktivitet. 
Og det ble rangert som et av de beste studiebibliotekene i 
Norge i NOKUTs studentundersøkelse.

• Biblioteket er høgskolens nervesenter.
• Her leses det, samles fakta og diskuteres.
• I tillegg får studentene kyndig veiledning.

ET STED Å VÆRE – ET STED Å LÆRE OG SØKE INFO
Biblioteket ved Høgskolen i Østfold er også en viktig bidragsyter 
i det nasjonale fjernlånsystemet. Daglig er høgskolens bibliotek 
aktivt i bruk, både i Halden og Fredrikstad.

TO BIBLIOTEKFILIALER:
•  I Halden har biblioteket med sine 2.000 kvadratmeter fått en 

sentral plassering på studiestedet. Og her er det daglig stor 
aktivitet både inne i biblioteket og oppe på bibliotektaket.

•  I Fredrikstad har biblioteket også en sentral plass, nær kantina 
og gangbrua som binder høgskolens tre fagavdelinger på 
Kråkerøy sammen.

Tallenes tale for 2013 er klare: 
Også i fjor økte aktivitetene ved HiØs bibliotek. 
I alt 88 prosent av studentene svarte at de var 
tilfreds eller svært tilfreds med bibliotekets 
tjenester ved Høgskolen i Østfold.

Dette kom fram ved den store studentundersøkelsen som Studie
barometeret utførte i 2013 for NOKUT.

SAMLINGSSTED FOR BOKBAD OG GRUPPEARBEID M.M.
Hvert år arrangerer studiestedbibliotekene til HiØ en rekke ulike 
aktiviteter.

I 2013 bidro HiØs bibliotekarer med 154 undervisningstimer.
I tillegg ble det sammen med Gyldendal startet opp et samar
beidsprosjekt der lærerstudenter får prøve ut nye digitale lære
verk på høgskolens nye smarttavler.

ØKT ANTALL PUBLISERINGER 
PÅ NIVÅ 1 OG 2 I 2013
Ved Avdeling for ingeniørfag har de grunn til å være fornøyde. 

– Det er publisert fl ere artikler på nivå 1 og 2 i 2013 enn det 
noensinne er gjort i løpet av ett år, sier FoU-leder Anna-Lena 
Kjøniksen. Her avduker hun «The Wall of Fame» sammen med 
FoU-nestleder Trine Eker Christoffersen.

Biblioteket ved Høgskolen i Østfold samler daglig mange studenter, både i Fredrikstad og Halden (hvor dette bildet ble tatt).
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