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Styresak O 67 /2020 

 
 
Adm dirs orientering 
 
Overordnet 

Status fra Sit vedrørende Covid-19  
Smittesituasjonen er stabil i Trondheim og smittetilfellene blant studentene er flatet ut. På Gjøvik 
har også situasjonen bedret seg etter et utbrudd for en måneds tid tilbake. I Ålesund har det så 
langt vært lave smittetall. 

Vi har i siste halvdel av oktober og frem til nå hatt tilfeller hvor smittesporing har vært nødvendig 
innenfor flere deler av virksomheten, bl.a. ved flere idrettssentre, serveringssteder, psykososial 
helsetjeneste og enkelte bokollektiv.  

Det er siden forrige styremøte iverksatt bruk av QR-kodene på serveringsstedene våre og 
studentsenteret for å lettere kunne bidra i smittesporingen ved behov. Her har Sit hatt et godt 
samarbeid med NTNU.  

Samtidig som vi skal sikre tilstedeværelse og kontakt med studenter slik at deres hverdag og 
eksamenstid kan bli best mulig, skal vi samtidig legge til rette for at ansatte i Sit kan holde seg 
friske, at vi leverer trygge produkter og tjenester. Sit har vurdert det hensiktsmessig å anbefale 
hjemmekontor for våre ansatte der dette er mulig og hensiktsmessig.  

Det jobbes kontinuerlig med vurdering av tiltak og den sentrale beredskapsledelsen i Sit har 
jevnlige møter hvor det jobbes aktivt med risikomatrise og handlingsplaner for å redusere risiko, 
både lokalt og sentralt.  

Studentundersøkelsen 
Styret ble i forrige møte orientert om en studentundersøkelse som Sit har gjennomført for å finne 
ut hvordan studentene opplever studietiden nå. Undersøkelsen ligger vedlagt som Referat-sak. 
Undersøkelsen har fått stor oppmerksomhet både fra utdanningssektoren, studentene selv, 
vertskommunene og media. Sit gjennomførte et webinar den 12. november der undersøkelsen ble 
presentert. I alt 84 personer deltok på webinaret. Et panel bestående av prorektor for utdanning ved 
NTNU - Marit Reitan, leder i Velferdstinget - Kenneth Stange og psykologspesialist Jon Anders 
Lied ved Sit sin psykososiale helsetjeneste reflekterte over undersøkelsen og tok i mot spørsmål 
fra de som deltok.  

Undersøkelsen har skapt debatt om viktigheten av å møtes fysisk, og at kvaliteten i den digitale 
undervisningen er viktig. Vi i Sit har bruker nå undersøkelsen som grunnlag for arbeidet vi gjør for 
å bedre studentenes situasjon (se Sit Velferd).  

Bemanningstilpasninger 
Sit har orientert styret tidligere om driftssituasjonen for Sit Kafe og Sit Barn, og styret har gitt 
administrasjonen fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak.  

Sit har gjennomført drøftinger med fagorganisasjonene vedrørende Sit Kafe, i tråd med lovkrav og 
vårt avtaleverk. Det er også gjennomført individuelle drøftinger med de medarbeidere som er 



Styret i Sit   
Styresak O 67 /2020                                                                                                       25.november 2020 
   

Adm dirs orientering  Side 2 

definert innenfor utvalgskretsen for overtalligheten.  Vi har som mål å sluttføre prosessene med 
bemanningstilpasninger i Sit Kafe i løpet av november. 

Bærekraftarbeidet systematiseres og forsterkes 
I strategien fram til 2025 er første mål at vi skal ha markedsorienterte og bærekraftige tjenester. Vi 
vil nå forsterke bærekraftarbeidet, og har engasjert Asplan Viak til å hjelpe oss med dette. Arbeidet 
begynner med en vurdering av hvilke av de 17 bærekraftmålene til FN som vi bør konsentrere 
innsatsen om framover. Her skal det gjennomføres en vesentlighetsanalyse der både kost/nytte-
betraktninger og vurderinger internt og blant våre studenter legges til grunn. Når dette arbeidet er 
ferdig ved nyttårstider vil vi forsterke innsatsen på de områdene som blir valgt ut for videre arbeid.  
 
Implementering av strategi og handlingsplaner    
Det jobbes videre med implementeringen av strategien i virksomhetsområdene. Hittil i høst har 
Strategi og kommunikasjonsavdelingen bistått bolig, velferd, idrett og HR med implementeringen 
og utarbeidelse av handlingsplaner. 
 
Sponsorprogrammet 
I høst har Kulturstyret mottatt og behandlet 39 søknader fra ulike studentforeninger. Det ble 
behandlet 35 søknader fra Trondheim, en søknad fra Gjøvik og tre søknader fra Ålesund.  
Det ble totalt søkt om 1 052 349,70 kr og det ble delt ut 300 000 kr. Henholdsvis 185 000 kr til 
Trondheim, 65 000 kr til Gjøvik og 55 000kr til Ålesund. 
 
Campusutvikling 
Siden forrige styremøte har Sit spilt inn estimater på vårt totale behov og ønske for areal på 
campus i 2028. Behovene er spilt inn i 6 kategorier: Barnehage, Studentsenter, Idrett og trening, 
Servering, Bolig, Studentfrivillighet og studentdemokrati. Alle funksjonene er beskrevet i 
rapporten Levende campus, som kan leses på sit.no/campus. Levende campus beskriver også 
overordnede mål og mulige plasseringer for flere av funksjonene vi ønsker på nytt campus. På 
samme nettside finnes også rapporten om Studentfrivillighetens arealbehov, som har vært 
grunnlaget for innspillet i den kategorien.  

Alle kategoriene er nødvendige for å nå Sits visjon om aktiv, urban og inkluderende campus, og 
derfor jobber vi nå med SMARTE* mål for Sit 2028, og en usikkerhetsanalyse for å se hvilke 
tiltak vi kan gjøre for å redusere risikoen knyttet til campussamlinga for NTNU Trondheim.  

* Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare  

 
Merkevareprosjektet  
Vi planlegger en digital workshop den 1. desember med alle ledere i Sit. Målet er å utvikle 
merkevaren ved å forankre, involvere, informere, skape engasjement og begeistring rundt ulike 
prosesser som foregår i merkevareprosjektet. Hovedpunktene på agendaen blir å lansere visjonen, 
samtidig som vi vil jobbe med et designkonsept og viktigheten av å skape en helhetlig forståelse 
rundt vår identitet og kultur.  
 

Mediesaker 
I perioden mellom 1. oktober – 10. november er Sit nevnt i totalt 38 saker i media, både som 
hovedsak og som kilde i artikler og kronikker. Tallene er hentet fra Infomedia. 
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• Vi nevnes 18 ganger i mediekanalene til høyere utdanning (UA, Khrono og Dusken) 
• Vi nevnes 8 ganger i lokale medier (Adressa, trd.by, Nordre.no) 
• Vi nevnes 2 ganger i nasjonale medier (NRK; saker om ensomhet og isolasjon av 

studenter) 
• Vi nevnes 8 ganger i bransjespesifikke media (byggmagasiner på nett; primært 

Sundebygget i en eller annen variant) 
 

 
 

 
Sit Bolig 
 
Prosjekter 
 
Helgasetr 
Riving av eksisterende bygg pågår. Detaljprosjektering har startet. Brukermedvirkning er i gang og 
planlagt frem til ut 2021. Det er meldt inn noen ønsker om endringer fra Sit knyttet til servering og 
idrett. Disse er foreløpig ikke avklart.  
 
Moholt Allè oppgradering 
Kontrakter med entreprenører signeres før 20.november i tråd med krav for utbetaling av ekstra 
tilskudd til oppgradering. Nødvendig dokumentasjon oversendes til KD/Husbanken. Prosjektet er i 
rute for oppstart grunnarbeider før jul. 
 
Nardoveien 12-14 
Konkurransegrunnlag for fase B er sendt ut. Oppstartsworkshop med teamene er gjennomført. 
 
Klostergata 56 
Det er avdekket særdeles krevende grunnforhold. Det er uvisshet om på hvilken måte dette kan 
løses. Dette vil få store økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser. Det er viktig at vi tar oss 
tid til å få oversikt over situasjonen og kontroll på kostnadsbildet før vi går videre med prosjektet. 
Prosess med offentlige godkjenninger er derfor satt på vent. 
 
Sundebygget 
Prosjektlederteam i Ålesund er kontrahert, og detaljprosjektering er oppstartet. Det er etablert en 
intern arbeidsgruppe for å jobbe videre med drift av bygget. Det pågår dialog med Statsbygg om 
feste av tomt. 
 
Røverdalen 
Prosjektleder-konkurranse lokalt er gjennomført og forventes kontrahert før styremøtet. 
Forprosjekt fra Sit er under ferdigstillelse. 
 
Herman Krags veg, rehabilitering leiligheter 
Godt i rute gjennomføringsmessig. Neste tun som ferdigstilles er allerede utleid etter en vellykket 
markedsføringskampanje. 
 
 
Andre aktiviteter 
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Beredskap Pandemi 
Beredskapsgruppa og ledelsen på Sit Bolig jobber fortsatt systematisk og godt med løpende 
risikovurdering og tiltak. 
 
Det er etablert et godt samarbeid med Trondheim kommune, noe som var nyttig forbindelse med 
smittet student på Teknobyen. Saken ble håndtert på en god måte hvor både beboerne og våre 
ansatte ble godt ivaretatt.  
 
Vi mener vi har gode rutiner som gjør oss godt i stand til å ivareta vår rolle og til å samarbeide 
godt med vertskommunene om det oppstår nye smittetilfeller blant våre beboere. 
 
Alle våre beboere anmodes om å varsle oss dersom de har testet positivt eller sitter i karantene. 
Det er etablert rutiner for å ringe opp alle som sitter i karantene, eller er smittet og er flyttet på 
kommunens isolasjonshotell. Målet med dette er å vise studentene at vi er opptatt av hvordan de 
har det og for å kunne bistå om de har behov for hjelp. 
 
En stor andel av ansatte med rene kontorarbeidsplasser jobber nå hjemmefra, når det er mulig og 
hensiktsmessig. Dette for å redusere presset på kollektivtrafikk og for å redusere sosial kontakt i 
tråd med regjeringens anbefalinger. 
 
Drift- og renholdspersonell forholder seg fortsatt til ulike «kohorter» med baser på ulike steder for 
å redusere konsekvensene ved en eventuell karantenesituasjon. Der det er hensiktsmessig har de 
også mulighet til å ta med arbeidsbil hjem for å redusere behov for kollektivtransport og for å 
unngå at for mange må møtes på samme sted for å ta ut bil på morgenen.  
 
Boligutleie 
Det er fortsatt godt belegg på boligene og færre oppsigelser enn normalt frem mot jul. Dette 
skyldes trolig at det ikke er internasjonale utvekslingsstudenter i høst.  
 
NTNU forventer 2-300 gradsstudenter nå frem mot jul og tidlig neste år. I tillegg er det forventet 
ca. 500 utvekslingsstudenter våren 2021. Sammen med vertskommunene og NTNU jobbes det nå 
med tilrettelegging for karantenehotell i 10 dager for disse før de kan flytte inn i ordinær bolig.  
Slik det ser ut p.t. vil det ikke være plass for alle de innreisende studentene i våre boliger dersom 
alle kommer. 
 
Tomtekjøp/posisjonering 
Det jobbes systematisk med sonderinger/vurderinger rundt konkrete tomter/eiendommer i flere av 
studiebyene med tanke på posisjonering for fremtidige studentboliger. Ved behov for større 
investeringsbeslutninger vil styret bli involvert. 
 
Ny Campus Arena Gjøvik 
Det pågår et arbeid med å få på plass en intensjonsavtale med Gjøvik gym og turnforening og 
Vardal turnforening om samarbeid om et skisseprosjekt for basishall, treningsarealer og 
studentboliger. For Sits del innebærer dette foreløpig kun en andel av kostnadene til skisseprosjekt. 
Det forutsettes at utvikling av prosjektet er ihht Campusplan for NTNU og at utredning for 
studentvelferd og – frivillighet ivaretas. Lagt inn forutsetning i avtalen om fri stasjon fra NTNU på 
idrettsarealene og statstilskudd forstudentboligene. 
 
Media 
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Det har vært kontakt med media knyttet til søknadstall og boligsituasjonen knyttet til Korona.  
 
Sit Kafe 
Personal 
Det er iverksatt prosess for å tilpasse bemanning til et redusert omsetningsnivå. Vi legger til grunn 
å ha en god prosess hvor de ansatte holdes godt orientert. Det er igangsatt et arbeid i samarbeid 
med BHT der vi i samarbeid med ledernivå 3 ser på organisering og drift i 2021. Det er 
gjennomført nytt lederforum hvor vi blant annet jobbet med ledelse i omstillingsprosesser, med 
bistand fra Mind. 
 
Strategi 
Det er gjennomført en strategisamling hvor eksisterende Kafe-strategi ble justert mot Sit 2025 med 
nye målområder. Det er utarbeidet nye tiltak i målområdene. 
 
Beredskap 
Det er gjennomført nye oppdatering av eksisterende risikovurderinger. Veiledere for smittevern i 
serveringssteder, og Trondheim kommunes retningslinjer er lagt til grunn for vårt smittevernarbeid 
i alle tre byer. Det er etablert QR-registrering av kunder på alle serveringstedene 
 
Prosjekter 

• Det er iverksatt et arbeid for å få på plass ny betalingsløsning på mobil. 

• Vi deltar i hovedarbeidsgruppe og arbeidsgruppe for fellesareal i prosjekt Helgastr. 

• Vi deltar i prosjektet Sundebygget. 

• Sit deltar i forprosjektet for Ocean Space Center som aktiv bidragsyter i 
knutepunktarbeidsgruppen.  

• Flere av konseptene som er under utvikling vil nå etableres som byggprosjekt. 

 
Markedsaktiviteter  
Markedsplan og budsjettering 
Vi har lagt de overordnede planene for 2021 med tanke på markedsaktiviteter og konseptutvikling. 
Postene er oppsummert i budsjettet for 2021.  
 
Konseptutvikling 
September og oktober har vært preget av stor aktivitet med konseptutvikling. For tiden har vi fem 
konsepter som er under planlegging og videreutvikling: 
• Trust Meal 
• Stilken, et vegetar- og plantebasert pop up-tilbud som i første runde rulles ut på Gløshaugen. 
• Take away og leveranse-konsept  
• Pizzakonsept 
• Burgerkonsept 
 
Aktiviteter 
Vi har kommet i gang med ordinær drift i serveringsstedene, med produktkampanjer, MorgenDeal, 
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kanelbolleonsdag med mer. I september ble det solgt nesten 5800 kanelboller i kaffebarene, over 
2000 MorgenDeal i kantinene.  
 
Bilde- og videoprosjekt i Kafe 
Vi ønsker å presentere våre produkter og vår matfilosofi på en god måte, i tillegg til å formidle hva 
vi gjør av miljøtiltak i Sit Kafe. Vi har engasjert et byrå som skal fremskape de gode historiene 
gjennom bilder og videoer. 
 
Elektroniske gavekort 
I løpet av september får vi elektroniske gavekort som er beløps- og stedsuavhengig. I oppstarten 
kan de kun brukes i Sit kafe sine installasjoner da de er knyttet til vår kasseløsning. På sikt ønsker 
vi en heldigital gavekortløsning som kan brukes på tvers av alle enheter.  
 
Produktutvikling i samarbeid med Tine 
Vi starter et samarbeid med Tine om produktutvikling. Samarbeidet har i hovedsak to 
målsettinger: 
• Lære av de beste aktørene i markedet 
• Utvikle studenttilpassede produkter som skiller seg fra sortimentet til dagligvareforretningene.  
 
Digital bestillings- og betalingsløsning 
Det jobbes med en digital bestillings – og betalingsløsning for mat i APP.  Parallelt gis det støtte 
til å erstatte VIPPS go som betalingsløsning i Trust Meal-konseptet, da denne tas bort fra markedet 
fra 1. desember.  
 
 
Sit idrett og trening 
Personal  
Ansvarlig for resepsjonistene har sagt opp sin stilling for å studere på heltid fra 1.feb 2021. Det vil 
bli lyst ut senterlederstilling i Trondheim i løpet av november 2020.  
 
3 av idrettsrådgiverne har fått klarere ansvarsområder, nye arbeidstitler (avdelingsleder trening og 
tilbud, avdelingsleder utvikling og helse, avdelingsleder idretts- og treningsanlegg). Disse 3 inngår 
i ledergruppen til Sit idrett og trening sammen med direktør og leder idrett og trening.  
 
 
 
Drift  
Vi beholder alle tidligere nevnte tiltak for smittefritrening hos oss. Nasjonale koronatiltak i 
november gjør at vi reduserer antall trenende i våre lokaler noe fra 9. november, justerer 
bookingen for trening og innfører 2 meter avstand mellom de trenende. Tiltakene våre er for å 
tilrettelegge for mer avstand og mindre trengsel mellom de som trener, slik at vi skal tilby 
smittesikker trening. Det ble høsten 2020 lagt til ett punkt i treningsavtalene som sier; «vi 
forbeholder oss retten til å justere åpningstider og tilgang til senterne for å sikre god standard på 
renhold og drift, samt gjøre sesongbaserte tilpasninger. Ved spesielle tilfeller kan enkelte senter 
holdes stengt i kortere perioder.» Punktet er skrevet for å evt. kunne gjøre kortere nedstenginger 
ved smitteutbrudd uten å måtte refundere hele treningsavgiften.  
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Hver uke blir det gjennomført ca. 17 000 treningsøkter og i oktober var det ca. 65 000 
treningsøkter i Sit sine treningsarealer. Vi har gjennom Trondheim kommune gjennomført noe 
smittesporing. Varslingsoperasjonen begynner å bli automatisert og tar ca. 30 minutter.  
 
Idrettshall i Lysholmbygget på Kalvskinnet.  
Det foreslås at ordningen inntrer 1/1 – 2021 (med en evaluering av ordningen høsten 2021). For så 
om alt går fint overta en stor dansesal og treningssal. Sit legger gymsalen og tilhørende garderober 
inn i sitt bookingsystem fra denne dato. På dagtid gjøres arealet tilgjengelig for booking gjennom 
NTNUs timeplanleggingssystem. I dag leier NTNUI danseareal eksternt. Dette er svært gode 
nyheter for studentene, NTNUI og Sit.  
 
Markedsaktiviteter:  
Lansering av PT-gruppe 
I oktober lanserte vi et helt nytt treningskonsept: PT-gruppe! Opptil 6 deltakere med like interesser 
trener i gruppe sammen med personlig trener (PT)! Innholdet er skreddersydd på forhånd av 
PTene. Har gjennomført annonser for å skape interesse rundt timene, som har resultert i god 
beleggsprosent på de timene som har blitt gjennomført til nå.  
 
Tematimer 
I løpet av oktober har vi arrangert flere tematimer. Tematimer er videreutvikling av 
gruppetimekonseptet som skal forsterke treningsopplevelsen og treningseffekten til medlemmene 
våre. Vi har blant annet markert RosaSløyfe-måenden med rosa bakkeintervaller, og arrangert 
Halloween Beatz og Yoga i forbindelse med allehelgensdag. Det har vært stor interesse og 
engasjement rundt tematimene. 
 
Sit Velferd  
 
Nasjonal ekspertgruppe 
På vegne av Samskipnadsrådet deltar direktør for velferdstjenester i en nasjonal ekspertgruppe 
nedsatt av Regjeringen. Leder for gruppen er Knut Bøvre fra Kunnskapsdepartementet. Mandatet 
til ekspertgruppen er: 
 

Ekspertgruppen skal vurdere og anbefale tiltak ved fagskoler, høyskoler og universiteter 
for å sikre god oppfølging av studentene, særlig med tanke på studentenes psykososiale liv, 
gjennomføring av eksamen og opprettholdelse av studieprogresjon 
 

Ekspertgruppen har hittil hatt to møter og skal levere sin rapport 23. november. 
 
Task Force gruppe 2.0 
Som følge av oppfølgingsstudien Sit har gjennomført om studentenes hverdag under 
koronapandemien, er det som ved den første undersøkelsen, nedsatt en gruppe som skal se på tiltak 
for å bedre situasjonen for studentene. Direktør for velferdstjenester leder arbeidet på vegne av 
LG1. Arbeidet skal være tverrfaglig i Sit, men denne gangen også involvere eksterne 
samarbeidspartnere som utdanningsinstitusjonene, vertskommune og studentene. 
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Sit Barn 
Budsjettet for 2021 er i balanse og det tatt høyde for at ledige barnehageplasser kan fylles opp med 
barn av studenter også etter telledatoen 15.12.20, selv om dette ikke medfører kommunale tilskudd 
for 2021, men samtidig krever økt bemanning. Det er også avsatt midler for å se på 
eksamensgaranti i Ålesund, samt en utvidet eksamensgaranti i Gjøvik. 
 
Barnehagene i Trondheim mangler per 13.11.20 kun syv barn. Det har vært avholdt drøftingsmøte 
med tillitsvalgte; grunnet den positive utviklingen med mange nye barn i barnehagene er det ikke 
behov for nedbemanning innenfor pedagogstillinger og barne- og ungdomsarbeider stillinger. Det 
er avtalt et nytt drøftingsmøte for å se på hvordan man kan møte utfordringer med varierende 
behov for bemanning i fremtiden. 
 
Grunnet smittesituasjonen var barnehagen på Gjøvik på rødt nivå i en ukes tid. Vi hadde gode 
beredskapsplaner for overgangen mellom gult og rødt nivå, noe som lettet arbeidet betraktelig. Vi 
har tatt med oss erfaringene fra Gjøviks overgang fra gult til rødt nivå og jobbet videre med 
beredskapsplanen; Trafikklysmodellen. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med hele lederteamet, 
tillitsvalgte og verneombud. 
 
Sit Råd 
 
Samtaler på campus:  
Det oppleves stor pågang og alle samtaler bookes.  
Trondheim: Vi legger ut mellom 40 – 50 samtaler i uka. Rundt halvparten ønsker 1 – 2 
oppfølgingssamtaler. 
Vi har lagt ut flere videosamtaler/telefonsamtaler for å nå flere studenter i karantenetider, og de 
som er reist hjem. Disse bookes også fort.  
Ålesund: 5 – 10 samtaler i uka 
Gjøvik: 6 – 12 samtaler i uka 
 
Mestringskurs: 
Vi har både fysiske og digitale kurs, og det er stor pågang på disse. Nå legger vi ut ekstra kurs i 
stressmestring og tidsplanlegging.  Det er veldig gode tilbakemeldinger på kursene.  
Digitale kurs er åpne for deltakelse fra alle byer. 
 
Økning i kursbestillinger fra studieprogram i høst. Har hatt 10 til nå, og 4 - 5 til i høst.  
Vi holder noen fysiske kurs i Gjøvik og Ålesund. Her er særlig samarbeid med foreninger og 
institutt viktige arenaer for å gjennomføre kurs. Veldig nyttig når en forening eller klasse får kurs, 
som stressmestring og tankevirus. Normaliserer, og skaper en arena for studenter å ta det opp, 
snakke sammen og lære nytt, få øvelser, tips og råd. 
 
Foreningskurs: 
Som vanlig roer etterspørselen seg nærmere semesterslutt. Vi får forespørsler om å fasilitere 
tilbakemeldingsrunder fra foreninger. Også coachingsamtaler fra ledere i frivilligheten, som 

file://sit.no/fildeling/SiT%20Velferd/SiT%20Barn/10.%20Korona/Trafikklysmodell,%20r%C3%B8dt,%20gult%20og%20gr%C3%B8nt%20niv%C3%A5.docx
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opplever at høsten har vært annerledes, slitsom og har behov for en god prat med en som er 
utenfor. 
Flere kurs er arrangert digitale. Dette fungerer godt. 
 
Helsestasjon seksuell helse: 
Helsestasjon på Gløshaugen legesenter: 72 avtaler legges ut hver onsdag, i 12 tidfestede rammer. 
Det fungerer svært godt, ivaretar smittevernregler, samtidig som det oppleves roligere og mer 
oversiktlig for studenter og de som betjener helsestasjonen.  
 
 
Lykkepromille: 
Største trykket fra semesterstart er over. Mye godt samarbeid med linjeforeninger og fadderutvalg. 
100 % Prosjektstilling lyses ut nå som følge av at prosjektansatte går inn i ledige faste stillinger i 
Råd. 
 
Studentsenter 1.0: 
Velferd er en stor bidragsyter i utviklingen og driften av Studentsenteret ved velferdssjef, samt råd 
i Trondheim.  
 
Markedsføring: 
I samarbeid med Sit råd jobber markedsføring med å forbedre nettsidene for seksuell helse. Flere 
studenter har gitt tilbakemelding på at det er vanskelig å finne informasjon om tilbudet og hva 
tilbudet egentlig innebærer.  
 
Annet: 
Grubletelefon har 2-5 samtaler i uka. Ca. 50 – 50 fordeling av rent praktiske spørsmål, og fra 
studenter som trenger en samtale. Råd har gjenopptok vekketjenesten i uke 46. Tjenesten er 
tilgjengelig i alle byer. 
  
Sit Psykososial helsetjeneste  
Søknadsfristen for stillingen som leder for psykososial helsetjeneste gikk ut 8. november. Det er 
44 søkere til stillingen og utvalget virker svært lovende mtp å gjøre en god rekruttering. 
Innledende samtaler er gjennomført og 1. gangs intervjuer starter i uke 47. 
 
På ventelista står det pr. 31 oktober 155 personer. Det er en økning fra de 96 som ventet forrige 
måned Det er 47 flere enn i oktober 2019. Ventetid på registreringssamtale er på 18 dager – det er 
5 uker mindre enn i oktober i fjor. Ventetid før oppstart behandling er i dette månedsskiftet 2 
måneder og 14 dager.  
Det er 14 dager kortere enn i tilsvarende måned i fjor.  
 
Trenden er fortsatt at det gjennomføres færre konsultasjoner i høst sammenlignet med fjoråret. I 
stor grad skyldes dette mindre kjøp fra private aktører, samt at våre behandlere har bidratt i 
prosjekt og inn i ulikt strategi- og utviklingsarbeid. Vi jobber med tiltak for å øke 
behandlerkapsiteten innenfor våre gitte rammer.  
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Psykologtilbudet i Gjøvik og Ålesund har stor pågang, samtidig som psykologene der jobber under 
andre forutsetninger når det gjelder tid per student og antall samtaler den enkelte student tilbys. 
Det arbeides for at tilbudet faglig sett skal bli mest mulig likt i byene, blant annet med at 
veilederen for psykososial behandling i Trondheim er gjort kjent i de andre byene. 
  
Sit Studenthusene, aktivitet og frivillighet i Gjøvik og Ålesund 
Foreningslivet har i en krevende situasjon fortsatt gode aktiviteter på studenthusene. Dagens bruk 
handler i all hovedsak om at det er liten mulighet til å benytte NTNUS arealer på campus. 
Studentene har et ønske og behov for sosiale møteplasser- da er det viktig at vi i Sit tilstreber å 
opprettholde vårt tilbud, selv om bruken begrenses fortsatt pga smittevernstiltak, som antall 
mennesker inne og type aktiviteter man kan avhol 

Gjøvik:  

Den siste smittebølgen på Gjøvik for noen uker siden medførte en del bekymring blant studentene 
våre og aktivitetsnivået på campus sank markant, noe man også kunne se i våre kantiner og 
mengde studenter på campus generelt. Det er nå på vei opp igjen etter at grad av smitte er på vei 
ned igjen og studentene har uttrykt mer optimisme etter den siste tids positive vaksinenyheter.   

I forbindelse med det siste utbruddet gjennomførte vi en ukes nedstengning av aktivitetene på 
studenthuset Gjøvik. I denne perioden ble våre arealer i 2. etg, etter forespørsel fra NTNU, brukt 
som teststasjon for studenter på NTNU, Fagskolen og Gjøvik læringssenter.  

Grunnet endret bruk av studenthusene i den pågående pandemien uttrykte studentene ønske om å 
gjøre noen enkle grep i forhold til situasjonen vi nå er inne i. Mer «hygge» var et uttalt behov og 
det er derfor innkjøpt puter, gamle sofaer, belysning m.m. Her har studentene bidratt med en 
vesentlig egeninnsats og også tatt noe av dette over egne budsjetter. Den nye «studentstuen» i 
2.etg innvies førstkommende onsdag og det er også gjort noen enkle grep i 1. etg med kunstige 
planter, dekor, dartbrett m.m. Dette finansieres i all hovedsak gjennom frivillighetsprosjektet vårt 
og har en makskostnad på kr 10.000, - totalt.  

Det er avholdt møter med lokalt VU som har fattet et endelig vedtak om å ta eierskap til en 
frivillighetsgalla i forbindelse med UKA i februar 2021. Her bidrar Sit med prosjektstøtte. 
Arrangementet ble også for første gang arrangert i fjor, fikk gode tilbakemeldinger fra studentene 
selv og handler om belønning, stolthet og tilhørighet. 

Det er også startet et arbeid med en samarbeidsavtale mellom Sit og studentforeningen «Huset». 

Ålesund:  

I Ålesund har smittetallene vært betydelig lavere enn i Trondheim og Gjøvik og dette har gjort at 
folk har oppholdt seg mer på skolen der enn på Gjøvik.   

I starten av november ble det igangsatt flere arrangementer i Banken Studenthus, og det legges 
merke til at fagdager er noe som er populært å arrangere i november. Aktiviteten i Ålesund 
fungerer best når studentforeningene står som arrangører eller er våre samarbeidspartnere. 
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Banksjef Håkon Torset har informert studentforeningene i Ålesund om at Banken er tilgjengelig 
og åpen som vanlig.  

Linjeforeninger og andre studentorganisasjoner i Ålesund opplever det fortsatt som krevende å nå 
ut til de studentene som ikke er engasjert i frivilligheten fra før. Det legges derfor ned mye arbeid i 
SoMe og «word-off-mouth»- markedsføring.  Kveldene som linjeforeninger og 
studentorganisasjoner arrangerer er stort sett fylt opp. Banken har i nåværende situasjon ikke 
kapasitet til å ha flere enn 35 personer samtidig grunnet smittevernsrestriksjoner. 

Sit erfarer at NTNU har tett dialog med SIALS (Studentorganisasjonene i Ålesund) ang lavterskel 
aktiviteter og annet som kan forebygge ensomhet og øke trivsel. De ønsker å gjennomføre en egen 
undersøkelse blant studentene om temaet. Sit er positive til dette og ønsker å understøtte evt 
aktiviteter som planlegges.  

«God Stemning» og Sit v/ Håkon er på tilbudssiden og oppfordrer studentorganisasjonene til å 
arrangere flere lavterskelarrangementer for studentene. Eksempler på dette er; digitale lunsjavtaler 
eller kaffepauser, filmkvelder gjennom «Netflix Watch Party» eller «Teleparty», evt å invitere sine 
kohorter på middag.  

 
 
Saksbehandler: Audhild Kvam 
 
 
Tilrådning: 
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 18.11.2020 
 
 
Audhild Kvam 
 


