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Hva er et kvalitetssystem? 

 

Lover, forskrifter og prinsipper 

 

Prosess- og rutinebeskrivelser 

 

Resultatmåling og rapportering 
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Lover, forskrifter og prinsipper 

 
Krav om kvalitetssystem er hjemlet i: 

  

Lov om universiteter og høgskoler, § 1-6 Kvalitetssikring: 

(1) Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system 

for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for 

kvalitetssikring. 

 

Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om 

universiteter og høgskoler og lov om private høgskoler,  

§2-1 Krav til kvalitetssikringssystem.  
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Lover, forskrifter og prinsipper 

 

(1) Universiteter og høyskoler skal ha et system for sitt 

kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir 

tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende 

kvalitet. 

 

(2) Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har 

betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til 

avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, 

selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, 

dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt 

rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå 
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Prosess- og rutinebeskrivelser 

Beste Praksis er et nettbasert system som benyttes for å strukturere 

HiØs prosesser innen alle dens virksomhetsområder: 

 

Overordnede ledelsesprosesser: plan- og budsjett og rapportering 

Kjerneprosesser: Utdanning og forskning 

Støtteprosesser: IT-drift, bygningsmessig drift, personal osv 

 

Hver prosess har en tilhørende prosessbeskrivelse  og hver rolle har 

en tilsvarende rollebeskrivelse. 
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Prosessbeskrivelse 
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Resultatmåling 

Høgskolen sin overordnede kvalitetsrapportering består av:  

 

Rapport og planer  

 

Trender i søkerutviklingen  

 

Rapport om studentevaluering (EVA 1 + 2) 
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Resultatmåling 

 
EVA 1 – Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet  

 

EVA 2 – Evaluering av undervisningen  

 

EVA 3 – Løpende studentevaluering  
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Kvalitetssirkelen 
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1. Planlegge 

Sette mål 

Fordele ressurser 

2. Gjennomføre 

4. Forbedre 

Iverksette tiltak 

3. Vurdere/analysere grad  

av måloppnåelse 



Utfordringer 
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1. Planlegge 

Sette mål 

Allokere ressurser 

2. Gjennomføre 

4. Forbedre 

Iverksette tiltak 

3. Vurdere/analysere grad  

av måloppnåelse 



Uteblir tiltakene? 

 

Tillitsvalgte 

 

Internrevisjon 
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Avvikssystem 

Sei ifrå! Hva så? 13 

http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-hogskolen/kvalitetssystem/avviksystem/avviksystem-ved-hio


Bakgrunn 

Vedtatt etablert våren 2011 

 

Åpnet for bruk august 2011 

 

Verdifulle tilbakemeldinger 

 

Videreutvikling av kvalitetssystemet  

 

Forbedringspotensial.  
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Fakta om bruk 

               Enhet 

  

Avvik 

Fellesadmin. 

  

Generell (HiØ) HS IR LU IT ØSS ASC Totalt 

Studiested 

Fredrikstad 

Studiested 

Halden 

Studiekvalitet       3 2 3   2   10 

Læringsmiljø 6 3 6   1 2       18 

Info/timeplan/ 

fronter 

3     1   1 1 1   7 

Totalt  9 3 6 4 3 6 1 3   35 
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Fakta om bruk 

 

3 av sakene er meldt inn av ansatte, 1 sak er meldt inn av en klasse 

og de resterende 31 sakene er meldinger sendt inn av studenter.  

 

LMU har blitt orientert om alle saker som angår læringsmiljøet 

 

I 2011 var 5 av 9 tilbakemeldinger anonyme, det vil si 55,5 %. I 2012 

var det kun 4 av 26, altså 15,4 % av tilbakemeldingene som var 

anonyme.    
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Saksbehandling 

Kvalitetsrådgiver mottar e-post om at avviksmelding er mottatt. 

 

Avviksmelding arkiveres i arkiv og saksbehandlingssystemet 

ePhorte med egen streng tilgangskode.  

 

Avviksmelder mottar e-post fra kvalitetsrådgiver innen 3 virkedager 

med bekreftelse på at meldingen er mottatt 

 

Avviksmelder blir anonymisert og avviksmelding oversendt ansvarlig 

enhet med frist for tilbakemelding 

 

Kvalitetsrådgiver mottar svar fra ansvarlig enhet og oversender til 

avviksmelder innen oppgitt frist 
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Viktige prinsipper 

Avviksmelder kan sende inn meldinger anonymt og avviksmelder blir 

anonymisert før melding oversendes til ansvarlig enhet med mindre 

noe annet er ønsket fra avviksmelder 

 

Alle avviksmeldere som oppgir navn eller kontaktinformasjon skal få 

et svar fra ansvarlig enhet innen tidsfristen 

 

Systemet er åpent 

 

Det er ansvarlig enhet som er eier avviket og som har ansvar for 

oppfølging av eventuelle tiltak 

 

Kun kvalitetsrådgiver har tilgang til alle avviksmeldinger 
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Avviksmeldinger 

Døra til lese"salen" bør smøres i hengslene. Den bråker mye når den 

åpnes/lukkes. Litt irriterende. 

 

Det er iskaldt på biblioteket. 

 

Skrivere har vært ute av drift i lang tid, uten noen informasjon. Det gjelder 

både skriver i smia, og i H - bygg. Det er svært ofte dette skjer, og er en 

belastning for studentene.  

 

Ekstremt støvete stikkontakter i gulvene på grupperom, dette medfører en 

høy brannfare og bør utredes så fort som overhode mulig 

 

Nettet på skolen er ustabilt, det er umulig å sitte og gjør research over nett. 

Jeg er ikke den eneste som har merket dette. Dette må gjøres noe med! 
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Avviksmeldinger 

Som kjent finnes det ikke vinduer på H grupperommene ved 

Biblioteket. Dette medfører at det blir både varmt og dårlig luft i de 

rommene. Eneste luftemuligheten blir å åpne døra, det er ikke noen 

god løsning. 

 

Det er svært ubehagelig å sitte i aud 2 en hel dag. Setene og 

bordbenkene er ikke mulig å justere for en ergonomisk posisjon.   

 

Jeg har opplevd store problemer med å sitte i undervisningssalene, og 

da spesielt under Informatikk undervisningen. Jeg er rimelig sikker på 

at det er pga wifi. Jeg tror dette er litt det samme som tobakk var før i 

tiden, alle syntes det var kjekt, men etterhvert dukket resultatene av det 

opp. Jeg for min del liker wifi, men tror at når man skal oppholde seg så 

mye på et å samme sted, er det lurt å stenge ned det trådløse nettet. 
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Avviksmeldinger 

Arbeidsbåsene rundt audmax blir stadig vekk fylt med mer eller mindre 

vakker "kunst". Nå i det siste har det også vist seg at disse vordende 

kunstnerne har tatt beslag på enda flere av båsene rundt audmax, 

tilsynelatende for å plassere restene av en gammel bil der. (…) Rett 

utenfor sto det også før et par bord og stoler det var mulig å jobbe på, 

der står det nå et titalls høner av melkekartong. Jeg mener det allerede 

er alt for få grupperom på Remmen, og nå rett før eksamensperioden 

er dette veldig uheldig, og ganske frekt. Stusser også på hvorfor ikke 

engasjerte studenter som vil holde arrangementer får lov til å henge 

opp plakater på søylene, når man åpenbart får lov til å skrote en bil her 

inne (…) et eller annet sted i bygningsadministrasjonen er det noe som 

lukter bilopphuggeri og gammel melk.. 
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Avviksmeldinger 

Ved videreutdanning i akutt geriatri har jeg opplevd at en av studentene 

har med seg sin lille datter på noen mnd. Detter er veldig forstyrrende 

under forelesninger da det blir mye unødvendig støy og uro for oss 

andre i samme klasserom. Personen dette gjelder går mye ut og inn av 

klassen under forelesning, babyen "snakker" en god del og er til tider 

urolig. For meg som i tillegg har diagnosen AD/HD og har store 

problemer med konsentrasjonen fra før, er det nytteløst å møte opp på 

en forelesning når denne personen med datteren er til stede. 
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Avviksmeldinger 

Når jeg går inn fra Bibliotektaket så sklir jeg på listen innenfor døren i 

rustfritt stål. Pang og klask så går jeg rett i betong gulvet! Jeg melder 

fra om dette til ekspedisjonen umiddelbart! Når jeg så kommer tilbake til 

studier etter nyttår og håper at noe er blitt gjort med dette, men NEI 

ingen forandring. I samtale med ekspedisjonen i morges ble jeg 

oppfordret til å levere en skriftlig klage. For meg har dette fallet kostet 

meg dyrt, gjentatte behandlinger hos Naprapat har vært nødvendig. 

 

Gassflasker og spann med diverse innhold er lagret på lagerrom. Alt 

skulle vært fjernet 
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Avviksmeldinger  

Det er vanskelig å finne fram til informasjon om hvordan man søker om 

å gå opp til eksamen igjen (…) etter 15 minutter med surfing på hiof.no 

og hiof.no/student uten å finne fram. dette er ikke forenelig med intuitiv 

forventninger til brukerdesign og er tildels diskriminerende for brukere 

med nedsatt funksjonsevne. 

 

Den 19. august d.å. var jeg så uheldig å få avrevet achillessenen (…) i 

det tidsrommet trenger jeg å kunne parkere nærmere høyskolen enn 

den parkeringsplassen som er avsatt til studenter. Jeg ble veldig 

overrasket over det kontante avslaget, og den manglende viljen til å 

finne en løsning på dette. Jeg lurer derfor på om dette er representativt 

for skolens holdning til tilrettelegging av studiene for studenter med 

spesielle behov. Jeg håper imidlertid at dette kan løses på en slik måte 

at jeg og skolen kaster bort minst mulig energi, på en sak som lett 

burde kunne løses uten påvirkning utenfra. 
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Avviksmeldinger 

Jeg er student ved 2FU. Jeg var ikke fornøyd med praksisbarnehagen 

og veilederen min i fjor, så nå ønsker jeg å si i fra at jeg har hatt det 

veldig bra i praksis i år.  
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Endringer 

Fra avvikssystem til avviks- og tilbakemeldingssystem 

 - også positive tilbakemeldinger 

 - også tilbakemeldinger som ikke er klare brudd på rutiner 

 

Revidering av saksbehandlingsrutiner 

 

Oppfordring om å løse saker på lavest mulig nivå 

 

 

Sei ifrå! Hva så? 26 



Sei ifrå! Hva så? 

 

Viser spennvidden og kompleksiteten som ligger i begrepet 

læringsmiljø 

 

Saker som virker små kan samles opp og sees i sammenheng  

 

Læringsmiljøspørsmål kan løftes og spilles inn i relevante fora og 

prosesser 

 

Saker kan løses internt uten å bli saker i media 
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Sei ifrå! La stå!  

 

 

Sei ifrå som avvikssystem har blitt en viktig del av kvalitetssystemet, 

som en plattform for å sette læringsmiljøet på dagsorden i det 

kontinuerlige arbeidet med kvalitetsutvikling! 
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Kontaktinformasjon 

 

 

Hanna Marie Ihlebæk 

Kvalitetsrådgiver 

 

Telefon: 69215787 

E-post: hanna.m.ihlebak@hiof.no 
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