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Adm dir orientering 
 
 
1. Overordnet 

 

Kulturfestival – starten på en kultur- og verdiprosess 
Etter at ny visjon og overordnet strategi ble vedtatt har arbeidet med implementering 
og iverksettelse pågått for fullt. En felles strategisk plattform er utarbeidet som 
utgangspunkt og felles rammeverk for virksomhetsområdene i deres arbeid med 
strategiske analyser og valg for sine områder. Ny strategi dannet også bakteppet 
for utarbeiding av ny merkevare våren 2021, som er bygget inn i ny grafisk og visuell 
profil. Et naturlig og viktig neste steg i strategiprosessen blir å rette fokus over på vår 
egen organisasjonskultur. 
 
Kultur- og verdiprosessen skal hjelpe oss med å evaluere og revitalisere hvilke verdier 
som skal lede oss som organisasjon i lys av nye mål og ny visjon. Vi 
skal konkretisere hva vår ønsket kultur betyr i handling og atferd. Slik vil vi bedre 
kunne lede, prioritere, og møte hverandre og våre omgivelser for å skape best 
mulige resultater og arbeidsglede i et Sit som er i utvikling.   
 
Prosessen som har som mål å evaluere dagens kultur og felles verdisett (ÅKEIA) i lys 
av nye mål og visjon og skape et felles engasjement rundt den kulturen som skal bære 
frem de resultatene og målene vi har satt oss. Målet er å involvere organisasjonen i 
forståelsen av intern kultur (verdier, normer og virkelighetsoppfatninger) og hva den 
har med strategiske mål, visjon og merkevare å gjøre. Prosessen skal lede frem til 
etablering av verdiord som beskriver ønsket kultur i Sit, og skape en felles 
bevisstgjøring om at hver enkelt av oss utgjør en forskjell for hverandre og hvordan vi 
blir opplevd.  
Den 6. november skal Sit samle alle medarbeidere og ledere til en felles «Kulturfestival» 
som blir startskuddet for den helhetlige prosess hvor organisasjonskultur og verdier 
skal ha hovedfokus.  
Kulturfestivalen er todelt med en faglig del og workshop på dagen, og sosial del med en 
festaften som inkluderer middag og underholdning på kvelden. Arrangementet skal 
foregå på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim.  Det er ca. 230 ansatte i Sit som deltar på 
arrangementet.  

 
Campusprosjekt 
Statsbygg/NTNU oversender forslag til reguleringsplan til kommunen seinest 28. januar 
2022, og vi er i siste fase for samarbeid med NTNU om å regulere for Sits funksjoner. 
Styringsgruppen (LG1) ble enige om tydelig kommunisere at Sit ikke er fornøyd med den 
nåværende foreslåtte plasseringen om størrelse. Prosjektgruppa arbeider med NTNU 
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om å få bedre og større plassering for Sits funksjoner, med et uttalt mål om å regulere 
for 1500 boliger, en idrettshall med to håndballflater samt en barnehagetomt. Et forslag 
for kommunikasjon med politikere utarbeides.  

 
Ansettelse av ny direktør 
Vi har ansatt Sveinung Hovde som ny direktør for Digitalisering og forretningsutvikling i 
Sit. Sveinung kommer fra jobben som Director Development Cloud & Support Service i 
Tieto Norge. Han har hatt ulike lederstillinger i Tieto-systemet og også i andre IT-
selskap. Sveinung er 53 år, er gift, har 2 gutter og bor på Byåsen i Trondheim. Han 
starter i stillingen senest 1. januar 2022.  
 
DigiSit 
DigiSit-programmet er inne i en hektisk periode med utviklingsarbeid og testing for å 
sikre leveransene som skal tas i bruk 1. januar 2022. Leveransene knyttet til nytt 
ERP/boligsystem (økonomisystem og boligforvaltning) og ny funksjonalitet i CRM-
system (kundeoppfølgingssystem) med tilhørende støtteverktøy går så langt etter 
planen. I portalprosjektet (ny app/web) er fokus på utvikling av funksjonaliteten som må 
være på plass når vi går live i januar 2022. I dette prosjektet har vi har møtt noen 
utfordringer knyttet til estimering og ressursbruk til utvikling som har medført at 
programmet har vært nødt til å prioritere utviklingspunkter samt omprioritere ressurser 
internt i programmet. 
 
For å møte overgangen ved nyttår har vi utarbeidet en detaljert implementeringsplan 
som skal ivareta alle aktivitetene som må gjennomføres før, under og etter oppstart ved 
årsskiftet. Som en del av dette arbeidet inngår opplæringsplan. Ikke minst å sikre 
nødvendig beredskap (system-/leverandør- og ressursmessig) ved oppstarten fra nytt 
år. 
 
Etter oppstarten vil de ulike prosjektene i DigiSit-programmet avvikles etter hvert som 
de ulike prosjektenes leveranser er overlevert til ordinær drift. De ulike prosjektene vil 
avvikles fortløpende i løpet av 1. kvartal 2022. Prosjektene vil i denne perioden bistå 
linjen med oppstarten/overgangen, ivareta endringer/feilrettinger og evaluering. Hele 
programmet med sluttevaluering er planlagt ferdigstilt i april/mai 2022.  
 
Sit Labs 
I løpet av høsten har Sit Labs engasjert opp mot 68 studenter. Sit Labs har blitt 

presentert til Helsedepartementet og Helsedirektoratet som eksempel på svært 

vellykket relasjonell velferd i praksis. Vi har også blitt invitert til å presentere Sit Labs i 

flere sessioner under Folkehelsekonferansen i oktober. I tillegg har vi blitt kontaktet av 

fylkeskommune og flere andre aktører som ønsker å prøve å bygge labs for unge. Nå 

ønsker de å teste ut en videregående labs, en sommercamp for videregående elever 

som skal jobbe som sosiale entreprenører. 

Utvalgte aktuelle prosjekter: 

Drivhuset - er et kafé- og kulturlokale for studenter i Trondheim! Dere finner dem i Olav 

Tryggvasons gate 48. Det er et sted å slappe av, få deilig mat, delta på arrangementer 
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eller bare slappe av. Lokalet kan benyttes av alle studentorganisasjoner, til alt fra møter 

til utstillinger. Har åpen studiekafe 3 dager i uka, og kveldsarrangement 3 dager i uka. 

Innom - Et tilbud der psykologistudenter møter studenter over samtaler, diskusjoner og 

aktiviteter, både en-til-en og i grupper. Målet er å skape gode møteplasser der 

studenter kan komme innom for den praten de ikke har fått, lære enkle metoder for 

selvivaretakelse og knytte bånd med andre studenter. Har Sofaprat og Workshops som 

«Paint your feelings», «søvn», «IME-workshops» etc. Samlokalisert med Drivhuset.  

Totalt har Drivhuset og Innom hatt over 500 besøkende etter oppstart i september, selv 

med kapasitet på kun 25 personer under covid-restriksjoner.  

Hei Nabo – Jobber med å styrke opplevelsen av tilhørighet og nabofellesskap blant 

studenter og ikke-studenter i Trondheim. Har nå rekruttert 2 studenter på Møllenberg 

som ønsker å bidra til at studenter i større grad integreres som nabo og som borger. De 

utvikler i samarbeid med studenter på Møllenberg en kampanje som skal fremme dialog 

og et godt nabofellesskap. 

DiggiLounge - et digitalt studentsenter på serveren Discord, har nå 4 digitale verter som 

også arrangerer mange digitale arrangement som digitale filmkvelder og konkurranser. 

Har nå 528 medlemmer. 

Studentenes Bærekraftsmål - en sterk fortolkning av FN sine bærekraftsmål oversatt til 

et studentliv. Har blitt et sterkt virkemiddel i studentpolitikken og kommer nå til å få en 

offisiell avduking i forbindelse med folkehelsekonferansen i oktober 

Restore – lager nytt liv av brukte møbler, sykler etc. Oppskalering av aktivitet rundt å 

samle inn det studentene naturlig kaster ved flytting, gjør det tilgjengelig gratis for 

studenter til høsten. Arrangement som Resykkel -sykkelreparasjon og Redesign etc. De 

prøver nå å oppskalere virksomheten til Gjøvik og Ålesund. Har hatt flere hundre 

besøkende i løpet av høsten og har gitt enorme mengder bestikk, møbler, sykler etc. nytt 

liv i nye hjem istedenfor å havne i søppelsortering. 

Drivhuset - er et kafé- og kulturlokale for studenter i Trondheim! Det er et sted å slappe 

av, få deilig mat, delta på arrangementer eller bare slappe av. Lokalet kan benyttes av 

alle studentorganisasjoner, til alt fra møter til utstillinger 

 
Medarbeiderundersøkelsen 2021  
Medarbeiderundersøkelsen (MTI) er et av Sits viktigste verktøy for å jobbe systematisk 
med arbeidsmiljøet, og som et ledd i organisasjons- og lederutviklingen. Undersøkelsen 
er tilpasset for Sit basert på QPS-Nordic som er samme undersøkelse som STAMI 
legger til grunn for sine undersøkelser av arbeidsmiljø.  
 
Undersøkelsen består av 65 spørsmål, og gjennomføres hvert annet år, med en 
pulsmåling som kun inneholder MTI-spørsmålene (5 spørsmål om motivasjon og trivsel) 
og evt. andre sentrale indikatorer i mellomårene.  
 



Styret i Sit   

Styresak O 29 / 2021 
  27.10.21 

  

Orientering fra adm dir  Side 4 

I 2021 gjennomføres en hovedundersøkelse med noen tilpassinger basert på lokale 
behov i organisasjonen, for å knytte undersøkelsen opp mot kultur- og verdiprosessen, 
og for å sikre strategisk relevans. 
 
I styremøte den 25. november vil styret få en helt overordnet og forenklet orientering fra 
medarbeiderundersøkelsen.  
 
Når det gjelder spørsmål om post korona og påvirkning på organisasjonen, så knyttes 
dette til en selvstendig evaluering av pandemien, og vil skje uavhengig av 
medarbeiderundersøkelsen. 
 
Evaluering studiestart hjemmeside + annonser  
Studiestart er en viktig eksponeringstid for Sit og store deler av markedsbudsjettet går 
til å profilere våre tjenester både før og under denne viktige eksponeringsperioden. Med 
tanke på en ytterligere forbedret gevinst og effektmåling vil vi til neste år planlegge 
aktiviteter og synlighet med et større bærekraftperspektiv.  
 
I juli, august og september har vi kjørt annonsering for Sit og trening (spesifikt). 
Annonsene har oppnådd en del variasjoner mellom byene vurdert ut fra antall visninger, 
klikk og kostnad. Annonsene har totalt resultert i 2 354 612 visninger og 15 046 klikk inn 
til sit.no. 
 
Kommunikasjonsstrategi - PR og samfunnsdialog  
Arbeidet med overordnede kommunikasjonsstrategi for Sit pågår. Herunder ligger 
arbeid med «tone of voice», kanalstrategier, forvaltning av merkevare og 
tredjepartssamarbeid. Vi benytter oss av OKR (Objective Key Results) for å sette de 
overordnede kommunikasjonsmålene. 
 
I tillegg har den overordnet kommunikasjonsstrategi for campusprosjektet og den 
overordnede kommunikasjonsplanen i henhold til viktige milepæler og 
relasjonspåvirkning en stor prioritet. Akkurat nå er saken om boliger på og rundt 
campus viktig. Det er laget en egen kommunikasjonsplan for dette.  
 
Sit er en stolt sponsor av UKA ved å bidra til gjennomføring av denne festivalen som i 
stor grad styrker studentenes samhold, identitet og velferd. Vi er en godt synlig aktør i 
form av medvirkning og profilering av denne festivalen. Både ledelse, ansatte og våre 
viktige samarbeidspartnere er invitert på UKAs mange arrangementer.  
 
Sit i media i perioden juli - oktober 
Adressa 30. juli - om antall studenter som har tilgang på studentbolig 
Rekordmange har fått studieplass - 85 prosent har ikke tilgang på studentbolig - 
adressa.no 
 
Adressa 15. september – om Trondheim kommune, representanter fra politiet, NTNU, 
velforeningen på Rosenborg møtes i Rådhuset og Sit framsnakkes som en seriøs utleier. 
Nye grep mot Møllenberg-fester: - Ødelegger livet til andre - adressa.no  
 

https://www.adressa.no/pluss/2021/07/30/Rekordmange-har-f%C3%A5tt-studieplass-85-prosent-har-ikke-tilgang-p%C3%A5-studentbolig-24331103.ece
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/09/15/Nye-grep-mot-M%C3%B8llenberg-fester-%C3%98delegger-livet-til-andre-24585817.ece?rs7280161634216628377&t=1
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Adressa 26. september – om studentene og festbråket, en bra omdømmesak for Sit 
Katrine og Jens Erik bor i studentby og vil gjerne feste. Her forklarer de hvorfor det ikke 
kommer festklager på dem - adressa.no 
 
Adressa 3. oktober - om vafler og kaffe, kombinert med dialog, skulle dempe konfliktene 
og skape et bedre naboforhold. 
- Det er til tider som i en apepark her, men vi er glad for dialog - adressa.no 
 
Studentundersøkelsen  
Studentundersøkelsen (KTI) gikk ut 4. oktober til studentene i Trondheim, Gjøvik og 
Ålesund. I år, som i fjor, er studenter fra alle utdanningsinstitusjonene representert. Så 
langt har det kommet inn 5,100 svar fra Trondheim, 415 svar fra Gjøvik og 198 svar fra 
Ålesund. Vi jobber med å øke svarprosenten i spesielt Gjøvik og Ålesund, gjennom 
geriljamarkedsføring og økt synlighet i sosiale medier og på digitale flater på campus. 
Resultatene av undersøkelsen legges fram i slutten av november. 

 
 

2. Sit Bolig 
 
Prosjekter 
Moholt Alle 
Store deler av grunnarbeider er gjennomført. Startet riving i de første fire blokkene, og 
oppbygging er startet. En del uforutsette kostnader påløper, men foreløpig ikke truende 
ift. investeringsrammen. Kostnadene knyttes til bl.a. individuell måling, utskifting av 
høyspent el-anlegg, prosjekteringsfeil som følge av forkortet prosjekteringsperiode. 
 
Herman Krags veg – tak/vindu 
Prosjektet er godt i gang, og fremdriften opprettholdes med estimert sluttidspunkt 
desember 2021.  
 
Klostergata 56 
Det er gjennomført begrenset høring for revidert reguleringsplan. Supplerende 
dokumenter sammenstilles løpende, og det forventes positiv innstilling fra 
administrasjonen i kommunen. Forventet stadfestet med andregangsbehandling før jul 
2021. Reviderte plantegninger, ala Teknobyen, er priset av entreprenør. Fortsatt er 
kostnadsnivå for høyt for gjennomføringen innenfor kostnadsramme. Det er avtalt møte 
med KD for å diskutere problemstillingen/ utfordringene.  
 
Nardovegen 12-14 
Det jobbes med ferdigstillelse av komplett planforslag for innsending medio oktober. 
Positive resultater ifm. prøveborring for geobrønner gjennom leire. Noe 
medieoppmerksomhet som følge av dette. NTNU også involvert. Kan geovarme hentes ut 
i områder med mye kvikkleire? – Institutt for geovitenskap og petroleum (ntnu.no). 
Jobbes med konseptutredning for tilleggsarealer i prosjektet. 
 

Helgasetr 

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/09/26/Katrine-og-Jens-Erik-bor-i-studentby-og-vil-gjerne-feste.-Her-forklarer-de-hvorfor-det-ikke-kommer-festklager-p%C3%A5-dem-24611527.ece
https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/10/02/Det-er-til-tider-som-i-en-apepark-her-men-vi-er-glad-for-dialog-24660846.ece?rs1876431634217144604&t=1
https://pet.geo.ntnu.no/wordpress/igp/nb/2021/09/15/kan-geovarme-hentes-ut-i-omrader-med-mye-kvikkleire/
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Detaljprosjektering er forlenget, og det er en reell forsinkelse på byggeplass som følge 
av forurensning i grunnen. Estimeres foreløpig til tre måneders forsinkelse, men dette 
er ikke omforent mellom Statsbygg og entreprenør. Formelt varsel om forsinkelse ikke 
mottatt fra Statsbygg. Brukerprosesser går med detaljprosjektering og 
møbleringsplaner. 
 
Ålesund – Sørsida utvikling 
Det jobbes med å få på plass en avtale om mulighetsstudie for studentboliger i Ålesund 
sentrum ifm. Sørsida utvikling. Dette vil i så fall bli et samarbeidsprosjekt mellom Sit, 
Sørsida utvikling og Ålesund parkering. Mulighetsstudie legges frem for styret når den 
foreligger. 
 
Bydelsbasseng Moholt 
Det er signert samarbeidsavtale med Trondheim kommune om utvikling av nytt 
bydelsbasseng øst på Moholt. Sit vil se på muligheter for å re-etablere eksisterende 
næringsarealer, boliger og se på muligheten for sambruk/-arbeid med Trondheim 
kommune knyttet til treningsarealer. 
 
Røverdalen 
Prosjektet er nå ute på anbud på Doffin. Det er stor interesse om prosjektet, og det 
forventes tilbud fra flere entreprenører. Tilbudsfrist er primo november.  
 
Sundebygget 
Sundebygget opprettholder god fremdrift på byggeplass og i prosjektering. Ingen avvik 
mot budsjett, kvalitet eller fremdrift. Prosjektet er godt i gang med å beskrive våre 
byggherreleveranser, blant annet AV-utstyr, treningsutstyr, fast og løst møblering og 
skilting. Prosjektet er i sluttfasen av å utrede og vurdere brukerendringer, det er kun 
noen få saker som gjenstår. Åpning av bygget som er planlagt ved høstsemesteret 2022 
står ved lag. Det jobbes med avtaler for å forbedre leieinntektene i bygget, og med 
organisering av bygget i Sit i driftsfasen. 
 
Driftssentral og studentboliger Gjøvik 
Se egen styresak 
 
Andre aktiviteter 
Rosenborg Studentby og Trondheim Vandrerhjem 
Det er med bistand fra advokat og revisor igangsatt er arbeid med mål om fusjonering 
av selskapet inn i Sit i løpet av første kvartal 2022.  
 
Høyskoleringen 3  
NTNU ønsker å kjøpe eiendommen i hht. avtale inngått da bygget ble oppført. 
Avtaledokumenter for gjennomføring av et salg fra Sit til NTNU er under utarbeidelse. 
Sak vedr. salg vil bli forelagt styret i Sit til beslutning i forbindelse med styremøtet i 
november. 
 
Media 
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Det har vært flere mediesaker i forbindelse med utfordringer knyttet til feststøy på 
Møllenberg. En svikt i rutinene vedr. varsling av beboere i forbindelse med strømbrudd 
på Moholt fikk medieomtale i Under Dusken. I tillegg har det vært oppmerksomhet rundt 
tilskudd til studentboligbygging i statsbudsjettet.  
 
 

3. Sit Kafe 
 
Drift 
Det er nå drift på alle serveringsenheter bortsett fra Sit Kafe Øya og Sit Kafe Elgeseter 
som vi på grunn av mangel på personale ikke har fått åpnet. Det jobbes med å få 
rekruttert kvalifisert personale for å åpne de to siste enhetene 1.november. 
 
11. oktober åpnet vi Ankomst på Moholt. Her serverer vi ekte italiensk pizza, god kaffe og 
ferske bakervarer. Ankomst ligger vegg i vegg med biblioteket. 
 
Det har vært gjennomført ny rekrutteringsprosess for å få dekket behovet for faglærte 
kokker. Mangel på ledige fagarbeidere skaper høye forventninger i forhold til betingelser 
i arbeidsavtalen, men det ser ut til at vi nå får ansatt 4 nye faglærte kokker innen 
utgangen av året. 
 
Markedsaktiviteter  

Arbeidet med omprofilering av våre serveringssteder til ny Sit-profil fortsetter gjennom 

høsten. 

 

Gratis havregrøt som en del av studiestart ble gjennomført i uke 38. Vi serverte til 

sammen 5 746 antall grøt på en uke. Fra uke 39 har vi startet opp med gratis havregrøt 

igjen på mandager og torsdager. Tilbudet er godt mottatt av studentene, og første uken 

serverte vi 1 300 porsjoner grøt. 
 

4. Sit idrett og trening 
 

Drift  

Nasjonale koronatiltak ble fjernet fra lørdag 25.september 2021 og vi har siden det hatt 

mer normal drift i våre lokaler. Vi registrer alle trenende hos oss for å kunne spore en 

korona smitteoppblomstring og vi beholder gode rutiner med ekstra rengjøring av utstyr 

og i alle arealene. Disse tiltakene medfører noen økte driftskostnader. Vi har 

utfordringer med tilstrekkelig renhold etter klokken 18:00. 

Pr 12.10 har vi ca. 13 300 aktive medlemmer 

 

Markedsføring  

Studiestartsannonsene for treningstilbudet har vært veldig vellykket i år. På Facebook 

og Instagram har vi fått 252 447 visninger og en klikkprosent på 0,42%. For Trondheim 

har vi kjørt både YouTube og Snapchat-annonser. YouTube viser seg å være en ganske 



Styret i Sit   

Styresak O 29 / 2021 
  27.10.21 

  

Orientering fra adm dir  Side 8 

kostbar kanal. Snapchat har vist seg å være en stor driver av trafikk inn til sit.no og en 

veldig effektiv og rimelig kanal å bruke med tanke på annonsering. Det betyr at vi har 

fått mange visninger ut av pengene vi brukte på annonsene.  

 

Konseptutvikling  

Vi videreutvikler PT-konseptet vårt. Ny nettside, ny prisstruktur og en presentasjon av 

våre PTer vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider i slutten av oktober. Hensikten med 

videreutviklingen er å skape et mer bærekraftig PT-konsept og øke beleggsprosenten 

på våre PT-tjenester. Disse tjenestene har vært godt gjemt og lite brukt av våre 

medlemmer. Vi har også lansert PT-intro – en gratis introduksjonstime for alle våre 

medlemmer.    

 

5. Sit Velferd  
 

5.1.  Sit Barn 
Dekningsgrad og bemanning: 

Alle barnehageplassene er fylt opp i Trondheim og på Gjøvik. På Gjøvik er det p.t. 

venteliste for å få plass. 

Den 1. oktober tiltrådte ny organisasjonskonsulent, denne vil være en viktig ressurs 

rundt ledergruppen til Sit barn. 

 

Da kjøkkenassistenten på Dragvoll går av med pensjon er det besluttet å tilsette en kokk 

også der. På Gjøvik ansettes det en kjøkkenassistent. 

 

Markeringer: 

MiniUKA ble gjennomført som et internt arrangement i år grunnet koronarestriksjoner 
og samtidig redusert fra 2 til 3 dager. Stort engasjement i personalgruppa og et meget 
vellykket arrangement. Godt samarbeid med UKA og studentfrivilligheten. Mange gode 
interne krefter, både på scenen og ikke minst i forhold til alle forberedelsene som var 
gjort. 

Soppen barnehage fyller 30 år i år og dette har blitt markert gjennom en hel uke. 
Markeringen har latt seg inspirere av MiniUKA. 

Sit har i år drevet med studentbarnehager i 50 år, dette kommer vi til å markere for 
personalet litt nærmere jul. 
 
Samfunnsdialog: 
Det har vært jobbet med høringssvar til ny barnehagelov, samt Storberget rapporten. Sit 
har vært sterkt involvert i dette arbeidet. Ressursgruppen for barnehager, som ledes av 
leder for studentbarnehagene i Sit, har utarbeidet høringssvaret til: Høring Storberget-
utvalgets rapport "Du er henta!"- regjeringen.no på vegne av Samskipnadsrådet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-storberget-utvalgets-rapport-du-er-henta/id2864262/?expand=horingssvar&lastvisited=1211e420-fe82-4655-a217-06f15fa8acdf
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Ressursgruppen for økonomi, hvor Økonomidirektør i Sit sitter som leder, har utarbeidet 
høringssvaret til ny barnehagelov; Høringsnotat Krav om regnskapsmessig skille for 
private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny 
økonomiforskrift til barnehageloven - regjeringen.no. Leder for studentbarnehagene har 
også deltatt i dette arbeidet. 

 
 

5.2 . Sit Psykososial helsetjeneste  
Økt bemanning 
To psykologspesialister med kontorsted i Trondheim, én med kontorsted Ålesund (50 % 
stilling), begynte hos oss 1. september. 4. oktober begynte vår psykologspesialist i Gjøvik 
i 100 % stilling. De nytilsatte har vært tre dager i Trondheim for felles opplæring, samt 
for å treffe resten av medarbeiderne sine i Sit Psykisk helsetjeneste. 
 

Nøkkeltall for driften 

 

 Antall nyhenvendelser er en kraftig økning ift. samme tid i 2020 og 2019 

 For å få ned ventetida på kartleggingssamtaler har vi økt antall kartleggingssamtaler 

per behandler per uke fra 2 til 4 

 Sept Aug Juli Juni Mai April Mars   

 

Feb  

 

Jan  

Antall nyhenvendelser/ 

registreringssamtaler 

224 72 6 70 86 144 128  103 113 

Antall konsultasjoner ved 
Psykisk helsetjeneste 
   
(inkl. konsultasjoner fra 

eksterne i parentes) 

528 (36) 279 

(93) 

170 

(34) 

551 

(203) 

673 

(258) 

622 

(173) 

747 

(193)  

694 (114)  415  

(119) 

Annet pasientarbeid                                                                         
(telefonkontakt, 
rapporter/epikriser mm) 
 

997 571 151 400 415 562 507 487 628 

Antall ikke møtt                                                                            37 21 9 20 19 24 19 16 18 

Antall på venteliste siste 

dag i mnd. 

136 96 107 110 132 147 179 163 134 

Lengst ventetid på 

behandling siste dag i 

mnd. 

3m 20d 6m 4m 4d 4m 5d 4m 3d 3m 12d 5 m 21 

d  

4 m 14d 3m 20d 

Ventetid på 

kartleggingssamtaler 

siste dag i mnd. 

5 uker 4 uker 2 uker 0 d 8 d 2,5 uke 2 uker 3 uker 8 dager 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-krav-om-regnskapsmessig-skille-for-private-barnehager-mv.-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-og-forslag-til-ny-okonomiforskrift-til-barnehageloven/id2864248/?expand=horingssvar
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 Til tross for økt bemanning, forventer vi økt ventetid på behandling i månedene som 

kommer, dette da antallet på ventelista øker mer enn vi nå klarer å ta unna 

 Vi vil i løpet av september og oktober bruke noe mer penger på å kjøpe studenter ut 

av ventelista. Statsforvalteren anbefaler maks 10 dagers ventetid fra første 

henvendelse til oppstart behandling. Hittil i år er 113 studenter kjøpt ut av ventelista 

ved bruk av KD midler og 95 studenter ved bruk av egne budsjetterte midler. 

 
Forsterket gruppeterapitilbud  
I løpet av høsten starter vi opp flere nye grupper, både digitalt og fysisk. Rekruttering til 
disse gruppene er i full gang. Til sammen starter vi fire nye grupper i høst og 
viderefører en. To av gruppene er digitale og vil inkludere studenter i alle tre 
studiebyene. 

 

5.3. Sit Råd 
Høsten har startet med stor aktivitet og jevnt over stor etterspørsel etter våre tjenester 

når det gjelder helsestasjon, samtaletilbud, mestringskurs, foreningskurs og 

lykkepromille. Etterspørselen oppleves som økende. 

 

Helsestasjon for seksuell helse 

Hittil har omkring 600 studenter besøkt de ulike Helsestasjonene våre i løpet av 

semesteret. Helsestasjonen på Gløshaugen legesenter er fullbooket med tre ukers 

ventetid. For å bøte på dette har vi nå utvidet åpningstiden og øker antall konsultasjoner 

per time. Hver onsdag ettermiddag har Gløshaugen legesenter nå kapasitet til å ta imot 

100 studenter, en økning fra 70. På sikt ser vi på muligheten til å utvide med en ekstra 

ettermiddag.  

 

Samtaletilbud 

Det er gjennomført om lag 330 individuelle samtaler med studenter i høst, samt ca. 30 

samtaler på korona/samtaletelefonen. Ledige samtaletimer blir booket umiddelbart. 

Av gruppe tilbud er vi i gang med Mastergruppa; for studenter som sliter med å 

gjennomføre masteren, et samarbeid med Sit psykisk helsetjeneste. Videre en 

nyoppstartet samtalegruppe for menn og The Circle, en samtalegruppe om livet som 

student, et samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring.  

 

Sit Råd på Gjøvik rapporterer allerede om et svært godt samarbeid med den nytilsatte 

psykologen på Gjøvik, ellers er samarbeidet mellom Råd og Psykisk helse generelt sett 

tettere. 

Kurs 

Av mestringskurs har vi hittil nådd nærmere 400 studenter fordelt på drøyt 30 kurs. 

Infoforedrag er ikke medberegnet i dette tallet. 
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Det er gjennomført 25 foreningskurs for til sammen omkring 250 deltakere. 

Økt etterspørsel om kurs fra fakultet og institutt, også type kurs som NTNU tidligere tok 

ansvar for som studieteknikk og studiemestring. 

Annet: 

Gjennomført ulike workshops, blant annet etter forespørsel fra NTNU. Arrangement for 

internasjonale studenter, How to cope with the Norwegian winter, tverrfaglig samarbeid 

i Sit sammen med NTNU og studentprestene. Meet and Greet til nye studenter, 

samarbeid med Sit bolig. Bidrar betydelig inn i driften av Studentsenteret. 

 

5.4. Sit Studenthusene, aktivitet og frivillighet i Gjøvik og Ålesund 
Det er en svært positiv utvikling for begge studenthusene. Etter gjenåpningen har 
aktiviteten økt betraktelig og dermed også omsetningen. Samtidig har man nå lykkes 
med å fylle tomme verv i tilknytning til husene.  

Banken i Ålesund er snart fullbooket på ordinære åpningsdager. Pågangen er så stor fra 
studentorganisasjonene at man har valgt å holde åpent mandag til fredag, tidligere var 
Banken kun åpen tirsdag til torsdag. 

I år opplever vi å ha vært tettere på fadderuka enn tidligere. Vi fikk på plass en 
sponsoravtale fra Sit og i samarbeid med fadderlederne og NTNU etablerte vi servering i 
to telt på campus. 

Huset har som tidligere vært svært sentral ifm. gjennomføring av fadderuken og 
Bylivsdagene hvor det også har vært tett og godt samarbeid med NTNU. I forrige uke 
gjennomførte Huset sitt første fullsatte arrangement på halvannet år, nesten 500 
studenter deltok. 

Prosjektet for å styrke studentfrivilligheten Sisu har gjennomført en rekke 
arrangementer og har planlagt mye utover høsten, mye av dette i samarbeid med Huset. 
Ålesund og Banken kobles nå i enda større grad til Sisu. I tillegg til faste arrangement 
som Foreningstirsdag og Bålpanne kos på onsdager er følgende arrangert og/eller 
planlagt i samarbeid med Sit Råd og Sit labs; 

 Aktivitetsbonanza på Huset der 17 studentforening deltok: Formålet, bli bedre 

kjent med Sit, bli kjent med hverandre og rekruttere nye medlemmer 

 Inspobonaza, påfyll og kompetanseheving til frivilligheten  

 Foreningslunsj med 30 ledere og nestledere fra frivilligheten 

 Nettverksmøte med alle foreninger: Bli kjent, presentere Sit og hvordan vi kan 

bidra 

 Markering av verdensdagen for psykisk helse 

I samarbeid med VT og studentorganisasjonen er det startet et viktig arbeid med å se på 
driftsmodellen til studenthusene. Målet er å komme frem til en hensiktsmessig, 
bærekraftig og omforent organisering, finansiering og drift. 
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Saksbehandler: Audhild Kvam  
 
 

Tilrådning:  
Tatt til orientering 
 
 
Trondheim, 20. oktober 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 


