
Årsrapport 
2017



Indhold

Forord  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Institutionsoplysninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Ledelsesberetning

Metropols hoved- og nøgletal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Fusion .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Grunduddannelser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Efter- og videreuddannelser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Forskning og udvikling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Udviklingskontrakt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Finansiel redegørelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

Anvendt regnskabspraksis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

Resultatopgørelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Balance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

Pengestrømsopgørelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Noter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

Særlige specifikationer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Ledelsespåtegning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  .  .  .  .  .  .50



3Årsrapport 2017 - Professionshøjskolen Metropol

Forord

Bestyrelserne for professionshøjskolerne Metropol og UCC besluttede i 2017 at igangsætte en fusions-
proces med henblik på at etablere én ny samlet professionshøjskole i hovedstadsregionen – Københavns 
Professionshøjskole .

Ambitionen for den nye professionshøjskole er klar – at tilbyde de studerende uddannelse af højeste 
kvalitet . Fusionen skal sikre stærkere faglige miljøer, der med større faglig dybde og diversitet kan sætte 
nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for efter- og videreuddannelse og for praksisnær 
forskning og udvikling . Fusionen skal skabe bedre rammer for læring, der understøtter varierende under-
visningsformer og et attraktivt studie- og arbejdsliv . Fusionen vil desuden hjælpe til større robusthed i 
forhold til forskydninger i studievalg samt uddannelsespolitiske og bevillingsmæssige forandringer .

Fusionen trådte i kraft den 1 . marts 2018 . Københavns Professionshøjskole bliver med mere end 20 .000 
studerende en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner .

2017 var også året, hvor Metropol blev institutionsakkrediteret . Akkrediteringen kom i hus og dokumen-
terer, at Metropol har et velfungerende kvalitetssystem, som løbende og systematisk sikrer og udvikler 
uddannelsernes kvalitet og relevans . 

For Metropol var akkrediteringsprocessen ikke blot en eksamen, men et arbejdsfællesskab og en lære-
proces for hele organisationen . Sammen ydede de involverede ledere, medarbejdere og studerende en 
stærk og engageret indsats – ikke blot for at give akkrediteringsinstitutionen et fyldestgørende grundlag 
at vurdere Metropol på – men for sammen at blive klogere på, hvor Metropol kan blive endnu bedre . 

Metropols erfaringer og læring fra akkrediteringsprocessen vil indgå som en naturlig del af udviklingen af 
Københavns Professionshøjskole .

Perspektiverne for de kommende års økonomi vil i høj grad være præget af finanslovens besparelser på 
uddannelsesområdet . De markante besparelser vil i sagens natur få betydning for professionshøjskoler-
nes udviklingskraft .

Vi vil med nysgerrighed, ydmyghed og stort gåpåmod tage del i etableringen af Københavns Professi-
onshøjskole, der med sine endnu stærkere faglige miljøer kan fortsætte udviklingen af praksisnær profes-
sionsuddannelse, kompetenceudvikling samt forskning og udvikling .

Stefan Hermann
Rektor

Søren Rotvig Erichsen
Konstitueret professionshøjskoledirektør

Carsten Koch
Bestyrelsesformand
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Institutions
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Formål
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opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og ef-
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imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den 
private som den offentlige sektor . 
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sionsbacheloruddannelser samt videregående uddannelser og 
efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hoved-
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Christine Jørgensen Kirsten Jensen Kjartan Ørum Kristiansen

Rektor
Stefan Hermann
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CVR-nr . 33 96 35 56
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Hoved og 
nøgletal

2017 2016 2015 2014 2013

Resultatopgørelse
Omsætning 832,7 808,8 826,8 856,4 801,3

Omkostninger -797,6 -854,2 -832,3 -826,3 -765,1

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 35,1 -45,4 -5,5 30,1 36,2

Finansielle poster -12,5 -14,1 -12,4 -11,2 -11,0

Resultat før ekstraordinære poster 22,6 -59,5 -17,9 18,9 25,3

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2

Årets resultat 22,6 -59,5 -17,9 18,9 45,5

Balance
Anlægsaktiver 754,0 746,9 667,2 618,3 621,4

Omsætningsaktiver 87,7 122,9 168,7 154,2 220,6

Balancesum 841,7 869,8 835,9 772,5 842,0

Egenkapital 227,0 197,8 254,9 267,2 261,1

Langfristede gældsforpligtelser 360,7 374,5 314,2 230,1 227,1

Kortfristede gældsforpligtelser 251,1 295,2 263,6 270,5 348,5

Pengestrømsforhold
Driftsaktivitet 0,2 -15,3 8,3 -57,0 70,6

Investeringsaktivitet -0,4 -99,9 -74,0 -28,6 38,6

Finansieringsaktivitet -13,8 60,2 84,1 3,0 -20,0

Årets ændring i likviditet -14,0 -55,0 18,5 -82,7 89,2

Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad  
Årets resultat før ekstraordinære poster x 100/ 
Omsætning

2,7 -7,4 -2,16 2,21 3,15

Likviditetsgrad  
Omsætningsaktiver x 100/Kortfristede gældsforpligtelser 
i alt ekskl . feriepengeforpligtelse

49,9 55,7 90,79 77,93 80,46

Soliditetsgrad  
Egenkapital ultimo x 100/ 
Samlede aktiver

27,0 22,7 30,95 34,58 31,01

Finansieringsgrad  
Langfristede gældsforpligtelser x 100/ 
Materielle anlægsaktiver

47,8 50,1 47,10 37,21 37,18

Hovedtal (mio.kr.)
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2017 2016 2015 2014 2013

Årsstuderende (STÅ) opgjort  
pr. uddannelse

Antal teori STÅ ordinære uddannelse  6 .270  6 .327 6 .247 5 .973 5 .864

Heraf teori STÅ ordinær uddannelse, udlagt  219  212 225 217 209

Antal praktik STÅ ordinær uddannelse  2 .229  2 .149 2 .182 2 .141 2 .077

Heraf praktik STÅ ordinær uddannelse, udlagt  142  126 126 133 119

Antal STÅ i alt - ordinær uddannelse, ekskl. udlagt 8.138 8.138 8.078 7.764 7.613

Antal STÅ - åben uddannelse  1 .173  1 .180 1 .225 1 .299 1 .281

Antal ressourceudløsende STÅ i alt 9.311 9.318 9.303 9.063 8.894

Indeks antal årsstuderende (STÅ) i alt  132  132  132 128 126

Studieaktivitet - øvrige uddannelser

Ikke ressourceudløsende STÅ - teori (inkl . udlagt)  58  45 72 99 121

Ikke ressourceudløsende STÅ - teori (ekskl . udlagt)  56  44 71 97 117

Ikke ressourceudløsende STÅ - praktik (inkl . udlagt)  21  14 16 26 30

Ikke ressourceudløsende STÅ - praktik (ekskl . udlagt)  20  13 15 25 28

Udenlandske selvbetalere  27  21  54 27 19

Ikke ressourceudløsende STÅ - åben uddannelse  3  5  9 - 109

Ikke ressourceudløsende STÅ i alt (ekskl. udlagt) 79 62 95 122 254

Ikke-ressourceudløsende STÅ - merit 43 94 74 33 60

STÅ i alt (ekskl. udlagt) 9.390 9.380 9.398 9.185 9.148

Antal færdiggørelses STÅ - ordinær uddannelse  2 .275  2 .394  2 .274 2 .179 1 .965

Ikke ressourceudløsende STÅ - færdiggørelse  34  28  28 32 63

Færdiggørelse i alt  2 .309  2 .422  2 .302 2 .211 2 .028

Indeks af færdiggørelse  132  138  131 126 116

Danske studerende i udlandet  109  107 111 71 84

Udenlandske studerende i Danmark  106  63 36 178 134

International studenterudveksling i alt 215 170 147 249 218
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Fusion
I marts 2017 besluttede UCC’s og Metropols bestyrelser at igangsætte en proces med henblik på at fusionere de to 
professionshøjskoler . I efteråret 2017 blev der udarbejdet et fusionsgrundlag, hvor visioner, ambitioner og mål for 
fusionen blev udfoldet . Fusionen finder sted den 1 . marts 2018 . 

Fusionsgrundlag 
Udfoldelse af visionen i ambitioner og mål

Fase 2: Strategisk retning og 
forberedelse af administrativ fusion

Fase 1: Klargøring af fusionens 
ikrafttrædelse

Fase 3: Administrativ fusion og 
forberedelse af faglig fusion

Fase 4: Faglig fusion og realisering  
af synergier 

Realisering 
Implementering

Beslutning 
Beslutning om at igangsætte fusionsproces 

Medio nov . 2017 - 1 . marts 2018

Marts 2017

Efterår 2017

1. marts 2018 – januar 2019

1 . marts 2018 – +3-6 mdr .

+3-6 mdr . – +6-12 mdr .

+6-12 mdr . – +12-24 mdr .

2017

2019

Sagt om fusionen
 � ”Den nye professionshøjskole bliver et fyrtårn i den danske uddannelsesverden.”  

– René van Laer, bestyrelsesformand Metropol

 � ”Et stærkere fagmiljø tiltrækker flere forskningsmidler og skaber endnu bedre undervisning.”  
– Rie Skouboe, formand for Studenterrådet på UCC

 � ”Vi bliver et fælles brand med masser af politisk gennemslagskraft.”  
– Andreas Rettrup Ditlevsen, formand for Studenterforum Metropol

 � ”Der ligger et kæmpe potentiale i fusionen. Vi får chancen for at blive meget større og meget stærkere. 
Vores forskningsmiljø kan blive væsentligt bedre. Og vi kan facilitere undervisningen på en helt ny, stærkere 
og mere professionel måde.” – Tue Hækkerup, institutchef, Institut for Skole og Læring, Metropol

Tidsplan for fusionen mellem 
Metropol og UCC
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Med beslutningen om en fusion af Metropol og 
UCC får hovedstadsregionen i foråret 2018 en ny 
professionshøjskole med omkring 20 .000 stude-
rende på 21 forskellige grunduddannelser . 

Den kommende fusion har selvsagt fyldt en del 
på Metropol i løbet af året – både hos ansatte og 
studerende – men de mange juridiske tilløb og 
store forventninger til fremtiden har ikke taget 
pusten fra en aktiv videreudvikling af hverdagen 
på grunduddannelserne . Tværtimod har der væ-
ret masser af liv, initiativ og klare ambitioner om at 
skabe et endnu bedre og sammenhængende stu-
dieliv for alle studerende på Metropol her og nu . 

Metropol ønsker at uddanne de dygtigste profes-
sionsudøvere . Det skal ske gennem høj kvalitet i 
uddannelserne og undervisning, der er funde-
ret i praksisnær forskning og udvikling og solid 
praksisviden og -erfaring . Gennem målrettede 
strategiske indsatser sikrer Metropol, at grundud-
dannelserne fortsat er tæt koblet til praksis, har et 
solidt fokus på tværfagligt samarbejde og løben-
de forbedrer studieintensiteten .

Studieintensitet
Metropol har ambitioner på de studerendes vegne . De skal stå på 
tæer, ønske at gøre en forskel i praksis, være fagligt nysgerrige og 
tage medansvar for egen uddannelse . Det skal de af respekt for 
deres egen læring, men især i respekt for den profession, de skal 
ud at virke i, og de borgere, de skal ud at virke for . 

Derfor har Metropol en strategisk målsætning om stærkere stu-
derende og højere krav – og om, at de studerende skal have en 
høj studieintensitet . De studerende skal bruge fuld tid på deres 
studie, så de alt andet lige opnår det bedst mulige læringsudbyt-
te . 

Udviklingen er de seneste år gået i den rigtige retning . Både ny-
ere studentertilfredshedsundersøgelser og undervisningsevalu-
eringer viser positive takter, når det gælder studieintensitet . Og 
stadigt flere af Metropols studerende bruger fuld tid eller mere på 
deres uddannelse . Det gælder for eksempel på jordemoderud-
dannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og laborantuddannelsen . 
 
Studentertilfredshedsundersøgelsen for 2016 viste, at 67 % af de 
studerende studerer over 34 timer om ugen . En væsentlig stig-
ning i forhold til undersøgelsen i 2014, hvor andelen var 57 % . Stu-
dentertilfredsundersøgelsen foretages hvert andet år, og der er 
derfor ikke tal for 2017 .

Metropols studenterevalueringer for 2017 viser dog et marginalt 
fald i studieintensiteten, og der er således fortsat behov for for-
bedring . Derfor vil studieintensitet også være et vigtigt fokusom-
råde for Københavns Professionshøjskole fremover .

Grund
uddannelser

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %
58 % 55 %

Mere end 34 timer om ugen

2016 2017

Studieintensitet
Andel studerende, der studerer over 
34 timer om ugen (2016-2017)
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Stærkere studiestart
Metropol igangsatte i foråret 2017 det treårige udviklingsprojekt 
’God studiestart’ . Projektet skal optimere og kvalificere Metro-
pols aktiviteter i studiestarten med henblik på at skabe stærkere 
studerende . Konkret har projektet til formål at tiltrække flere stu-
diemotiverede studerende, skabe større faglig og social integra-
tion blandt de studerende samt øge gennemførslen . Projektets 
målsætning kobler sig direkte på Metropols strategiske mål om 
’Stærkere studerende, højere krav’ .

Med projekt ’God studiestart’ stiller Metropol skarpt på de stu-
derendes studiestart . De studerende skal have et godt indblik i, 
hvad de går ind til, når de begynder på studiet, og de skal være 
motiverede for og afklarede i forhold til lige netop den uddannel-
se, de går i gang med . Det er i den første studietid, at de stude-
rende grundlægger deres studieadfærd . Og det påvirker deres 
måde at være studerende på gennem hele studiet . 

Projektet blev i 2017 indledt med en omfattende videns- og er-
faringsindsamling, hvor både Metropols grunduddannelsers ini-
tiativer omkring studiestarten og det første studieår samt de nye 
studerendes erfaringer fra den første tid på studiet blev under-
søgt . Endvidere blev andre videregående uddannelsesinstituti-
oner gode erfaringer med studiestarten afdækket . Og projektet 
afsøgte, hvad der ifølge forskningslitteraturen kendetegner god 
undervisning på første studieår . 

I efteråret 2017 blev der på baggrund heraf indsat et modul på 
Metropols adjunktuddannelse med fokus på undervisningen på 
første studieår . Og i foråret 2018 starter et kompetenceudvik-
lingsforløb rettet mod alle undervisere, uddannelsesledere og 
studievejledere knyttet til de studerendes første studieår . Forlø-
bene skal give deltagerne inspiration til at styrke undervisningen 
på første studieår og selv videreudvikle deres egen undervisning 
samt afprøve og evaluere udviklingen . Alt sammen for at styrke 
den gode studiestart . 

Det forventes, at der i Københavns Professionshøjskole arbejdes 
videre med projektet i form af en studiestartsmodel eller lignen-
de, der skal sikre et samlet strategisk og organisatorisk fokus på 
at optimere og kvalificere studiestarten .

Frafald i fokus
Frafald er et vigtigt fokusområde på Metropol . 
Når de studerende falder fra, har det ikke blot en 
umiddelbar økonomisk konsekvens for Metropol . 
Det har også betydning for den unge studeren-
des liv i det hele taget . Derfor har Metropol som 
uddannelsesinstitution et socialt og fagligt ansvar 
for at hjælpe frafaldstruede studerende .

På baggrund af dette lancerede Metropol i 2016 
’Projekt Frafald’, der skal øge gennemførelsen for 
de studerende . Projektet indgår i tæt synergi med 
projekt ’God studiestart’ . Projektet kan lade sig 
gøre, fordi Metropol de seneste år har fået mere 
og bedre viden om de studerendes studieadfærd 
og om de studerendes frafaldsårsager . Det skyl-
des primært en målrettet indsats med at styrke 
dataindsamling og analyse af data på tværs af 
Metropol koblet med lokale erfaringer og viden . 

Ny Studenterorganisation
I 2017 samlede studenterrådene på de danske professions-
højskoler (UC’er) sig i en landsdækkende studenterorgani-
sation . Organisationen har fået navnet Studenterforum UC 
og er talerør for 70 .000 studerende . Studenterrådet på 
Metropol ændrede i 2017 som følge heraf navn til Studen-
terforum Metropol .

Socialrådgiveruddannelsen 80 år

I 2017 kunne socialrådgiveruddannelsen fej-
re 80 års fødselsdag . Det blev markeret med 
en række arrangementer af festlig og faglig 
karakter fordelt over hele året .

Den 5 . januar 1937 startede de første 16 
studerende på Socialhjælperuddannelsen i 
København . Manon Lüttichau var den første 
uddannelsesleder . Hun bød de studerende 
velkommen med en tale, der stadig giver 
mening i dag, hvor socialrådgiveruddannel-
sen er en etableret og vigtig del af det dan-
ske velfærdssamfund:

”Hjertet skal naturligvis banke varmt for det 
menneske, man betros til at hjælpe, men sen-
timentalitet er ubrugeligt i dette arbejde. Et 
varmt hjerte, men hjernen skal være kold.

Det er mit inderlige håb, at de næste 15 
måneder må bringe Dem rig lejlighed til at 
forøge Deres kundskaber og udvide Deres 
Horisont og samtidig styrke Deres trang til 
virkelig at blive til gavn og glæde for Deres 
medmennesker og for Samfundet.

Jeg håber, at De, før De er gået ind til det-
te kursus, da har sat Dem det mål at blive 
socialarbejder af fag. Læg mærke til, at jeg 
udtrykkeligt nævner, at socialt arbejde er et 
fag. For at dygtiggøres i det kræves der også 
jernhård energi, frisk mod og stærk udhol-
denhed.”
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’Projekt Frafalds’ opgave er dels at øge Metropols 
viden om frafald, og dels at teste interventioner, 
som kan forebygge frafald, via randomiserede 
kontrollerede forsøg . 

I efteråret 2017 var fokus på, hvordan der kommu-
nikeres optimalt med frafaldstruede studerende, 
og om sms- og mailhenvendelser har en effekt på 
de studerendes anvendelse af Metropols intranet, 
IntraPol . Endvidere blev øget opfølgning på stu-
derende, der kommer tilbage fra orlov, eller som 
har dumpet andet eksamensforsøg, testet i efter-
året 2017 . 

I 2018 skal der blandt andet ses på, hvordan Me-
tropol gennem en målrettet indsats i Studievej-
ledningen kan hjælpe de mest frafaldstruede 
studerende via opsøgende interventioner, når der 
er tegn på, at de studerende kan være frafaldstru-
ede .

Juridisk er frafaldsprojektet funderet i gældende 
lovgivning, herunder persondataloven og profes-
sionshøjskoleloven, der forpligter Metropol til at 
følge op på frafaldstruede studerende .

Feedback 
Metropol garanterer de studerende feedback på 
alle større skriftlige opgaver . Og det er en ambi-
tion på Metropol, at alle studerende modtager 
løbende faglig sparring og vejledning i undervis-
ningen . I 2017 oplevede 51 procent af Metropols 
studerende, at de i høj eller meget høj grad fik 
løbende feedback fra deres undervisere . Der er 
tale om en stigning på to procentpoint i forhold 
til 2016 .

Fuldt fokus på timetal trods 
besparelser
En fastholdelse af det timeantal, som de stude-
rende modtager, er på trods af betydelige bespa-
relser i den statslige bevillingspolitik en måde at 
skabe basis for fortsat kvalitetsudvikling på tværs 
af alle uddannelser . Studieåret 2017 begyndte i 
skyggen af 2016’s økonomiske tilpasninger . Derfor 
har Metropol haft fuld fokus på, at de studerende 
ikke oplever forringelser i form af lavere timetal .

Mere plads til talentudvikling
Det danske samfund står over for en række ud-
fordringer med udviklingen af den borgernære 
velfærd . Løsningen på udfordringerne indebærer 
blandt andet, at de mest talentfulde studerende 
på professionshøjskolerne får de bedste mulighe-
der for at udvikle deres talent og dermed bliver i 
stand til at gå forrest i realisering af løsninger, som 
opfylder borgeres og politikeres forventninger .

Derfor havde Metropol i 2017 fokus på at forbedre mulighederne 
for dygtige og ambitiøse studerende . De studerende skal have 
mulighed for at få de størst tænkelige faglige udfordringer, og 
det skal være legitimt og udbytterigt at stræbe efter at blive sta-
dig bedre – som studerende og som professionel .

Konkret har Metropol i 2017 modtaget to bevillinger til talentud-
vikling af de studerende . En bevilling på 1 mio . kr . fra Novo Nordisk 
Fonden til udviklingen af ’Copenhagen Honours College’, der skal 
styrke talentudviklingen af naturfagslærerstuderende på Metro-
pol . Og en bevilling fra EU’s Erasmus+ program – ’WeTalent’ – der 
giver Metropol mulighed for at knytte tæt an til europæiske sam-
arbejdspartnere om talentudvikling på videregående uddannel-
sesinstitutioner .

Metropol har desuden i 2017 indgået et nyt samarbejde med 
Herlev og Gentofte Hospital om forskningssemesterstuderende 
for unge med ambitioner inden for sundhedsfaglig forskning og 
udvikling .

Tværprofessionel innovation
Set fra et borgerperspektiv giver det god mening, at professio-
nerne i stigende grad kan og skal koordinere og samarbejde på 
tværs af traditionelle faggrænser og sektorer for at skabe helhed 
og sikre dialog mellem personalegrupper . Opøvelse af tværfag-
lige og tværprofessionelle kompetencer er derfor et centralt ele-
ment i Metropols strategiske målsætning om at skabe stærkere 
studerende . 

Det tværprofessionelle undervisningsmodul er et 10 uger langt 
forløb for alle professionsuddannelser . Modulet er udviklet i tæt 
dialog med studerende og aftagere . Modulet består af 12 for-
skellige temaforløb, som alle tager udgangspunkt i praksisnære 
problemstillinger, der kræver tværfaglige løsninger, og hvor de 
studerende får mulighed for at træne og øve tværprofessionelt 
samarbejde i praksis . 

Metropol ønsker også i højere grad at integrere læring om inno-
vation i det tværprofessionelle samarbejde . Derfor udviklede 35 
studerende fra det tværprofessionelle temaforløb ’Tværprofessi-
onelt samarbejde om mennesker med kræft’ i 2017 innovative løs-
ninger på konkrete sundhedsudfordringer sammen med Copen-

Copenhagen Honours College og WeTalent
’Copenhagen Honours College’ skal fremme udviklingen af 
en talentkultur og talentdidaktik på professionsuddannel-
serne, der målrettet støtter og motiverer ambitiøse stude-
rende, som i særlig grad ønsker at udvikle deres profession 
– i første omgang med fokus på læreruddannelsen . 

’We Talent’-programmet er et samarbejde mellem videre-
gående uddannelsesinstitutioner fra syv europæiske lande 
og European Honors Council . Formålet med projektet er at 
styrke undervisernes evner til at identificere og understøtte 
talentfulde studerende og derigennem fremme talentudvik-
lingen blandt dygtige og ambitiøse studerende .
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hagen Health Innovation . For eksempel en idé, hvor patienter før 
deres første besøg på stråleterapiafdelingen modtager en video 
i e-boks . 

På videoen bliver patienterne vist rundt på afdelingen og ser 
både venteværelse og strålekanoner . Videoen skal mindske, at 
patienter og pårørende er forvirrede ved ankomst og giver på 
den måde både patienter og personale en bedre oplevelse . Stu-
derende fra bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radio-
graf- og sygeplejerskeuddannelsen deltog i forløbet .

I efteråret 2017 arbejdede yderligere 250 studerende med inno-
vative løsninger på udfordringer stillet af praksis i temaforløbene 
’Tværprofessionelt samarbejde om flygtninge’ og ’Vi udvikler vel-
færd sammen – lokalt’ . Her samarbejdede de studerende blandt 
andet om udfordringer stillet af borgeralliancen Medborgerne 
Nørrebro, som Metropol i 2017 har indgået et aktivt partnerskab 
med . 

I alt har cirka 300 studerende i 2017 været igennem et tværpro-
fessionelt forløb med en innovativ tilgang . De studerendes evalu-
eringer af forløbet viser, at tværprofessionel innovation kan øge 
både studieintensiteten og det faglige niveau betydeligt . Tilba-
gemeldingerne fra praksis viser, at de studerendes samarbejde 
med praksis om konkrete løsninger er med til at vise nye veje for 
eksempel i forhold til brugerinvolvering og digitale løsninger i vel-
færden .

Indsigt i innovation og entreprenørskab
Etableringen af Praksis- og Innovationshuset med støtte fra In-
dustriens Fond har givet et boost til virksomhedssamarbejdet på 
Metropol . 

Et af mange projekter i Praksis- og Innovationshuset i 2017 var et 
samarbejde med iværksættervirksomheden OSAA Innovations 
om et mekanisk pumpesystem – en slags rygsæk med bærbart 
drop – som erstatning for det gammeldags dropstativ i hospitals-
væsenet . Formålet med opfindelsen er at fremme mobilitet for 
patienter, der modtager IV-behandling . 

Ansatte og studerende på Metropol gav input til en tidlig prototy-
pe med vægt på brugervenlighed og arbejdsgange . Det positive 
samarbejde førte til konkrete designændringer og efterfølgende 
tiltrækning af nye investorer . I projektet deltog studerende fra sy-
geplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelsen .

15 uddannelser med fuldt optag
I de sidste tre år er der sket et gradvist fald i an-
tallet af førsteprioritetsansøgninger til de videre-
gående uddannelser . Det gælder også Metropol . 
Og det er med al sandsynlighed en udvikling, der 
vil fortsætte i de kommende år . Ikke mindst fordi 
ungdomsårgangene bliver mindre . 

Copenhagen Health Innovation

Copenhagen Health Innovation er et partnerskab, der ska-
ber sundhedsinnovation gennem uddannelse ved at sam-
mentænke innovation og didatik . Partnerskabet består af 
Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universi-
tet, Københavns Universitet, Københavns Kommune, Regi-
on Hovedstaden og Professionshøjskolen Metropol .

Simulation i undervisningen
Praksis- og Innovationshuset binder også te-
ori og virkelighed sammen . I virkelighedstro 
omgivelser som for eksempel ’borgerens lej-
lighed’, ’hospitalet’ og ’fødestuen’ træner og 
øver Metropols studerende professionsfagli-
ge færdigheder . Og i undervisningen arbej-
des der med forskellige scenarier, der simule-
rer en praksissituation – for eksempel måling 
af lungefunktion, anlæggelse af venekateter 
eller samtaletræning med borgere . 

Aktiviteterne i Praksis- og Innovationshuset 
giver stærkere studerende og velfærdspro-
fessionelle, som kan udvikle, anvende og ef-
terspørge innovativ velfærdsteknologi .
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Motiverede studerende
Langt størstedelen af de nyoptagne studerende på Metropol var 
ifølge Metropols studiestartsundersøgelse fra 2017 meget moti-
verede for den uddannelse, de blev optaget på . Desuden havde 
de ifølge undersøgelsen klare forventninger til, at undervisningen 
på Metropol har et højt fagligt niveau, og at der bliver stillet høje 
krav til dem som studerende . Det er helt i tråd med Metropols 
strategimål om ’Stærkere studerende og højere krav’, der blandt 
andet sætter fokus på netop høje krav til de studerendes faglig-
hed og deltagelse .

Nye studieretninger efter dialog med aftagerne
I 2017 startede katastrofe- og risikomanageruddannelsen en ny 
studieretning inden for sikkerhed og sikring . De kommende pro-
fessionelle er allerede efterspurgte på arbejdsmarkedet, og den 
nye studieretning er da også et eksempel på Metropols tætte re-
lation til den praksis, som de studerende skal virke i efter endt 
uddannelse . 

Metropol oprettede i 2017 også en professionsbacheloruddan-
nelse i skat . Den nye uddannelse er blevet til i tæt samarbejde 
med det aftagende arbejdsmarked . Formålet med uddannelsen 
er, at de professionelle selvstændigt kan identificere, vurdere og 
løse praksisnære og komplekse skatte- og regnskabsfaglige pro-
blemstillinger og opgaver . Uddannelsen optager det første hold 
studerende i september 2018 .

85 procent er meget motiverede

85 procent af de nye studerende på Metropol er meget 
motiverede for den uddannelse, de er blevet optaget 
på . Det er en relativ stor andel sammenlignet med Dan-
marks Evalueringsinstituts store nationale undersøgelse 
fra august 2016, der fandt, at 80 procent af de nye stu-
derende på professionsbacheloruddannelserne var meget 
motiverede . 

Professionsbachelor i skat

Som professionsbachelor i skat uddannes man til at kun-
ne indgå som kernemedarbejder i SKAT, i skattevæsenets 
styrelser, i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af 
offentlige systemer .

Førsteprioritetsansøgninger til  
Metropol
På trods af et fald i antallet af førsteprioritets-
ansøgninger på 8,7 procent i forhold til 2016 
var der flere positive elementer i 2017-opta-
get på Metropol: 

• Andelen af førsteprioritetsansøgninger ud 
af den samlede mængde ansøgninger er 
stabil og er gået fra 41 procent i 2016 til 42 
procent i 2017 .

• 15 af Metropols grunduddannelser havde 
i slutningen af september fuldt optag – 
kun én uddannelse havde enkelte ledige 
pladser tilbage . 

• Alle uddannelser på nær tre havde modta-
get flere førsteprioritetsansøgninger, end 
der var studiepladser . 

• Af de i alt 8 .327 unikke ansøgere, som 
søgte en grunduddannelse på Metropol, 
havde 55 procent Metropol som førstepri-
oritet, og 87 procent havde en af Metropols 
uddannelser blandt de første tre prioriteter . 

• Antallet af ledige pladser på Metropol var 
lavt i forhold til andre uddannelsesinstitu-
tioner . 

• Antallet af tilbudte studiepladser på Metro-
pol var større end tidligere år på grund af 
øget dimensionering på sygeplejerskeud-
dannelsen samt katastrofe- og risikomana-
geruddannelsen .
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Lav ledighed for Metropols 
dimittender
Ifølge de nyeste tal fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet har Metropol en lav dimittend-
ledighed i forhold til den øvrige professionshøj-
skolesektor . Det er et klart tegn på, at Metropols 
dimittender er efterspurgte på arbejdsmarkedet .

Til- og ombygning af Campus Sigurdsgade
Campusplanen for om- og tilbygning på Sigurdsgade blev afslut-
tet i 2017, og Campus Sigurdsgade står nu færdig med tre nye 
sektioner, som i betydeligt omfang har forbedret funktionaliteten 
og studiemiljøet . Flytninger er forløbet efter planen, og brugerne 
af de nye faciliteter har udtrykt stor tilfredshed med resultatet .
Projektet bestod af tre faser: 
1 . Etablering af Praksis- og Innovationshuset
2 . Tilbygning med nye køkkener og laboratorier
3 . Renovering og nye laboratorier

Tidsplan og budget for til- og ombygningen er overholdt .

Nye omgivelser for ernærings- og sundheds-
uddannelserne
I foråret 2017 flyttede uddannelserne ernæring og sundhed 
og Global Nutrition and Health fra en historisk adresse på 
Pustervig i indre by til nye lokaler på Campus Sigurdsgade . 
En stærk uddannelsestradition og en levende kulturhisto-
rie med fokus på mennesker, mad og måltider rykkede ind 
i tidssvarende rammer med state-of-the-art-laboratorie- 
og køkkenudstyr . 

Med sig i flytningen havde uddannelserne ikke blot en 
række historiske artefakter fra Pustervig, for eksempel hi-
storiske fotografier i fotostat format og malerier af blandt 
andet Ingeborg Suhr, men også arven fra Ingeborg Suhr, 
der forsat vil være at finde i de nye lokaler på Sigurdsgade .

5,8 %

8,9 %

MetropolProfessions-
højskoler i alt

Dimittendledighed 
4.-7. kvartal efter endt 
dimission (2013)
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Metropols efter- og videreuddannelser er inde i 
en positiv udvikling efter en periode med økono-
miske tilpasninger, der blev lanceret i slutningen 
2016 . På trods af færre medarbejdere i 2017 er det 
lykkedes området at holde en stabil indtjening 
med positive takter . Et fagligt fokus på tværpro-
fessionalitet og et styrket fokus på forretningsud-
vikling og dialog med omverdenen har givet gode 
resultater .

På Metropols efter- og videreuddannelse får med-
arbejdere og ledere ny viden og nye kompetencer, 
der virker i praksis . Det skaber værdi både for den 
enkelte og for arbejdspladsen . På Metropol er ef-
ter- og videreuddannelserne funderet i toneangi-
vende forskning og praksis . Det skaber – sammen 
med Metropols undervisere – efter- og videreud-
dannelser af høj kvalitet . 

Målsætningen for et efter- og videreuddannel-
sesforløb på Metropol er derfor altid at omsæt-
te viden til konkrete initiativer i praksis . Metropol 
udvikler og driver lokalt forankrede løsninger – i 
dialog og tæt samarbejde med aftagere i såvel 
kunde- som partnerskabsrelationer .

Ofte arbejder Metropol med kompetenceudvik-
ling og kapacitetsopbygning i slipstrømmen på 
de mange reformer i den offentlige sektor . Sam-
fundsudviklingen har vist, at der i stigende grad er 
behov for en tværorganisatorisk tilgang til efter- 
og videreuddannelse, hvis Metropol skal levere 
tidssvarende løsninger på velfærdsudfordringer-
ne i de kommende år . 

Det tværfaglige element er derfor centralt i man-
ge af Metropols efter- og videreuddannelsesfor-
løb . Det kommer konkret til udtryk i blandt andet 
Praksis- og Innovationshuset, hvor studerende på 
både grunduddannelser og efter- og videreud-
dannelser er med til at nytænke og bruge mor-

gendagens velfærdsteknologi . Den kommende fusion med UCC 
vil give endnu bedre muligheder for tværfaglige og tværprofessi-
onelle perspektiver på efter- og videreuddannelse .

Det tværprofessionelle blik
I 2017 blev det tværgående blik på Metropol styrket betragteligt 
– blandt andet via øget samarbejde på tværs af både efter- og 
videreuddannelser og grunduddannelser, hvor de forskellige fag-
ligheder i højere grad fik mulighed for at spille sammen . 

Et eksempel på dette er et uddannelsesforløb om recovery og 
rehabilitering for samtlige cirka 1 .100 medarbejdere og ledere i 
Københavns Kommunes socialpsykiatri, som Metropol tog hjem i 
2017 . Her er to af Metropols efter- og videreuddannelsesinstitut-
ter gået sammen på tværs af social-, sundheds- og ledelsesom-
rådet for at tilbyde forløbet . Endvidere inddrages tre af Metropols 
grunduddannelsesinstitutter i forløbet . I leveringen af forløbet 
inddrages også UCC, Det Sociale Netværk og En Af Os Alliancen . 
Alt sammen for at sætte alle relevante kompetencer og fagom-
råder i spil om den problemstilling, som Metropol skal bidrage til 
at løse for kunden .

Metropol benytter også i stigende grad tværgående løsnings-
modeller, hvor der tilbydes kompetenceudvikling, som møder de 
forskellige behov i en samlet organisation . For eksempel ved at 
uddanne både ledere og medarbejdere med vidt forskellig faglig 
baggrund . Sammenhængende tilbud – der giver mening på flere 
niveauer og for flere typer af medarbejdere og ledere – er netop 

Efter og videre
uddannelser

Uddannelsesforløb om recovery og rehabilitering

Uddannelsesforløbet om recovery og rehabilitering skal 
give medarbejdere og ledere i Københavns Kommunes 
socialpsykiatri et fælles fagligt fundament og bidrage til 
højere kvalitet i opgaveløsningen . Forløbet skal styrke 
medarbejderes og lederes kompetencer i det relationelle 
samarbejde med borgerne . Og gennem forløbet imple-
menteres et fælles værdisæt for medarbejdere og ledere 
omkring rehabilitering og recovery . Forløbet suppleres af 
et forudgående lederforløb, der skal forberede socialpsyki-
atriens ledere på at hjælpe omstillingen bedst på vej .
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et af de pejlemærker, der er sat op for Metropols arbejde med 
efter- og videreuddannelse fremover .

Øget forretningsstrategisk fokus og styrket 
forarbejde
I slutningen af 2016 foretog Metropol en række økonomiske til-
pasninger, der også omfattede området for efter- og videreud-
dannelse . Det skærpede behovet for at fokusere og prioritere, 
hvilket afspejles i det ambitiøse strategiske arbejde på området . 

Et eksempel herpå er, at alle afdelinger på efter- og videreuddan-
nelsesområdet i 2017 har udviklet fokuserede forretningsplaner . 
I forretningsplanerne analyseres markedet og nye potentielle 
kundegrupper kortlægges . Forretningsplanerne er udviklet i tæt 
kobling til budgetplanlægningen og fungerer som pejlemærker 
på både kort og langt sigt . 

I 2017 har Metropols afdelinger for efter- og videreuddannelse 
også øget antallet af kundemøder betragteligt . Det har styrket 
Metropols markedskendskab, skabt nye relationer og plejet eksi-
sterende samarbejder – blandt andet gennem databårne digitale 
systemer, der spiller sammen med og bidrager til at styrke samta-
len med og relationen til potentielle og eksisterende samarbejds-
partnere . 

Innovation i skolen og kompetenceudvikling af 
matematiklærere
Metropol har i de senere år i samarbejde med en lang række 
partnere gennemført efter- og videreuddannelsesprojekter på 
ledelses- og skoleområdet med støtte fra A .P . Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal . Det såkald-
te skoleløft .

2017 var et godt år for skoleløftet . Et eksempel på dette var pro-
jektet ’Boost: Skoleinnovation i Helsingør’, der blev afsluttet i 2017 . 
Projektet satte innovation på dagsordenen i et bredt forankret 
undervisningstiltag, der involverede byens skolebørn, borgere og 
byrødder . Som projektpartner sikrede Metropol, at de nye inno-
vative tiltag levede fagligt op til folkeskolereformens krav .

Boost var – og er – nyskabende og perspektivrigt, 
fordi der ikke alene var tale om et isoleret projekt 
for udvalgte lærere og elever, men en samlet og 
fælles bestræbelse på at danne og uddanne til 
innovation i Helsingør generelt . Projektet er et 
godt eksempel på, hvordan Metropol arbejder på 
tværs af fagområder for at være med til at løse 
velfærdssamfundets udfordringer .

Et andet ambitiøst projekt under Metropols sko-
leløft er projektet ’Matematikindsats 2017 ’ . Projek-
tet modtog i 2017 midler fra A .P . Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-
maal . Projektet er en videreudvikling af konceptet 
fra projektet ’Tidlig Matematikindsats Til Marginal-
grupper’ .

I projektet klædes lærere, vejledere og ledere på 
til at identificere, støtte og udvikle både de så-
kaldt højtflyvende og lavtflyvende elever . Projek-
tet skal bidrage til at reducere antallet af elever, 
der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige mate-
matikkompetencer, og til at fastholde interessen 
og udvikle potentialet hos de dygtigste . 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 
Institut for Pædagogisk Efter- og videreuddan-
nelse, Institut for Skole og Læring samt Institut for 
Ledelse og Forvaltning . Samarbejdet mellem de 
tre institutter har medført, at projektet sikres im-
plementering i skolerne på såvel det forvaltnings-
mæssige, det ledelsesmæssige og det fagprofes-
sionelle niveau .

Boost: Skoleinnovation i Helsingør

Formålet med ’Boost: Skoleinnovation i Helsingør’ var at ud-
danne fremtidens borgere til at tage aktivt del i problemløs-
ning på lokalt og globalt niveau – for eksempel løsninger på 
klimaudfordringer, madspild eller ældrepleje . I alt var 8 .000 
personer i kommunens uddannelsessystem fra lærere, pæ-
dagoger og pædagogmedhjælpere til skoleledere og by-
rådsmedlemmer involveret i kompetenceløftet .

Tidlig Matematikindsats til Margi-
nalgrupper
Projektet ’Tidlig Matematikindsats Til Mar-
ginalgruppeelever’ undersøgte effekten af 
tidlig matematikindsats til elever i matema-
tikvanskeligheder . Målet var at hjælpe elever 
i matematikvanskeligheder og samtidig høj-
ne niveauet for både de fagligt allersvage-
ste og allerstærkeste elever . Projektet blev 
udviklet i et samarbejde mellem Danmarks 
institut for Pædagogik og Uddannelse ved 
Aarhus Universitet og Metropol med støtte 
fra Egmont Fonden .
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Fælles for de to projekter er, at de ikke blot er et 
eksempel på Metropols fokus på at løfte skolen, 
men også på, hvordan tværfaglighed er med til at 
styrke Metropols efter- og videreuddannelsespro-
jekter og de områder, Metropol uddanner til .

Professionelle læringsfællesskaber i 
Tårnby Kommune
Metropol fik i 2017 bevilget 9 mio . kr . fra A .P . Møl-
ler og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal til projektet ’På vej mod profes-
sionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune’ . 
Projektet har til formål at sikre alle elevers læring 
og trivsel i Tårnby Kommune med afsæt i skoler-
nes teamorganisering . 

I projektet lærer skolernes årgangsteams, team-
koordinatorer og ledelse at arbejde som profes-
sionelle læringsfællesskaber, der hele tiden er 
optaget af i fællesskab at udvikle og forbedre 
undervisningen og den pædagogiske praksis, så 
alle elevers læring og trivsel kommer i fokus . Sam-
tidig er der i projektet et særligt blik på at kapa-
citetsopbygge skolernes ledelser til sammen med 
kommunens øvrige styringsstreng at gå forrest i 
den grundlæggende praksis- og kulturforandring 
i det fælles skolevæsen . 

Projektet tænkes også sammen med projektet 
’Data Literacy’, der ligeledes er et projekt mellem 
Metropol og Tårnby Kommune støttet af A .P . Møl-
ler og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal . I ’Data Literacy’-projektet er fo-
kus på udfordringer i ledelsesarbejdet med data, 
hvilket naturligt kan indgå som en delmængde i 
projektet ’På vej mod professionelle læringsfæl-
lesskaber’ . Endvidere er der fokus på, at ledelser-
nes lokale fokuspunkter og afprøvninger kan gå 
på tværs af de to projekter .

Alle 615 medarbejdere og ledere i Tårnby Kom-
munes skolevæsen og skoleforvaltning deltager 
i projektet ’På vej mod professionelle læringsfæl-
lesskaber’ .

Erhvervspædagogik i året der gik
I 2017 havde Metropol også fokus på erhvervs-

pædagogik . I marts afviklede Nationalt Center for Erhvervs-
pædagogik blandt andet konferencen ’Ny Viden om Erhvervs-
uddannelser’ . Formålet med konferencen var at præsentere 
den nyeste viden fra udviklingsprojekter og forskning fra hele 
landet . Temaet for konferencen var ’Overgange: Ind i og igen-
nem erhvervsuddannelserne’ . På konferencen deltog 200 
personer fra hele erhvervsskoleområdet . Konferencen gen-
tages den 1 . marts 2018 .

I 2016 blev Metropols rektor, Stefan Hermann, udpeget som 
formand for en ekspertgruppe, der fik til opgave at rådgive 
regeringen om bedre veje til en ungdomsuddannelse . Eks-
pertgruppen afsluttede sit arbejde i 2017 .

Ekspertgruppens hovedanbefaling var, at der bør etableres 
en ny forberedende grunduddannelse . Uddannelsen skal er-
statte de forberedende tilbud som produktionsskoleforløb, 
erhvervsgrunduddannelsen, kombineret ungdomsuddannel-
se, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddan-
nelse og ordblindeundervisning . 

Regeringen indgik i oktober 2017 en bred politisk aftale, hvor 
anbefalingen følges . Med aftalen afsættes der blandt andet 
en række midler til et kompetenceløft af ledere og undervi-
sere på de nye institutioner og skoler . Et vigtige kompeten-
celøft, som Metropol kan understøtte med en række tvær-
faglige kompetencer – blandt andet om erhvervspædagogik, 
ledelse og på skole- og socialområdet .

Stolthed i erhvervsuddannelserne
Metropol iværksatte i 2017 et samarbejde med Danske Mari-
time om at højne stoltheden i erhvervsuddannelserne . Sam-
arbejdet har resulteret i projektet ’Stolthed i erhvervsuddan-
nelserne’, som Nordeafonden i 2017 bevilgede 2 mio . kr . til .

Formålet med projektet er at øge tilgangen af elever til og 
skabe begejstring hos elever og lærere for de industrielle 

Ekspertgruppe om bedre veje til en  
ungdomsuddannelse

 � 70 .000 unge mellem 15 og 29 år har hverken ung-
domsuddannelse eller job . 

 � 73 procent af de unge, som har påbegyndt et forbe-
redende tilbud efter grundskolen, har ikke gennem-
ført en ungdomsuddannelse, når de er 23 år . 



17Årsrapport 2017 - Professionshøjskolen Metropol

erhvervsuddannelser (elektrikere, smede, automatikteknikere, 
industriteknikere og -operatører, værktøjsmagere, finmekanike-
re, skibsmontører med flere) . Projektet skal bidrage til at ledelse, 
lærere og elever på de danske erhvervsskoler begynder at ’tale 
deres fag og uddannelse op’ . Og det skal styrke den faglige stolt-
hed blandt eleverne, ansatte og udlærte .

Folkemøde med fokus på EVU

Metropol deltog i sommeren 2017 på Folkemødet på Born-
holm . Sammen med de øvrige professionshøjskoler blev 
uddannelse, velfærd, teknologi, innovation og meget mere 
debatteret . 

På Folkemødet havde Metropol i 2017 et særligt fokus på ef-
ter- og videreuddannelse . Et eksempel på dette var debatten 
’Er velfærden klar til fremtiden?’, der satte fokus på efter- og 
videreuddannelsernes rolle i udviklingen af fremtidens vel-
færd . Til debatten så debattørerne nærmere på, hvilke kom-
petencer de fagprofessionelle skal have for at være rustet til 
at skabe innovative og bæredygtige løsninger på velfærds-
samfundets udfordringer . 

Efter- og videreuddannelsesperspektivet var også relevant i 
mange af Folkemødets øvrige debatter . Her hejste Metropol 
blandt andet flaget for de muligheder, som opkvalificering 
og kompetenceløft giver – for eksempel på udsatteområdet, 
i den nære sundhedspleje og i beskæftigelsesindsatsen .
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Forskning og 
udvikling

På Metropol er målet for forskning og udvikling at sikre en stær-
kere videnbase for Metropols uddannelser . Metropols forsknings- 
og udviklingsmiljøer skal bidrage til at styrke videnflowet mellem 
forskning og udvikling, uddannelse og praksis . Og Metropols 
forskning og udvikling skal være anvendelsesorienteret og styrke 
professionernes arbejde i forhold til samfundets udfordringer . 

Det er Metropols ambition, at forsknings- og udviklingsaktiviteter 
bidrager til en videnbase, som imødekommer arbejdsmarkedets 
behov og sætter en dagsorden for professionernes udvikling ved 
at styrke professionernes identitet . Derfor omsættes Metropols 
forskning og udvikling løbende i undervisningen på både Me-
tropols grunduddannelser og efter- og videreuddannelser, så 
det kommer de studerende, professionsudøverne og borgerne i 
samfundet til gode . Og Metropols forskning og udvikling tager 
udgangspunkt i praksis og de udfordringer, der findes her . 

På den måde er forskning og udvikling på Metropol et middel til 
både at skabe endnu bedre uddannelser og til at udvikle og styr-
ke velfærdsamfundet og de professioner, som Metropol uddan-
ner til og med .

Status på Metropols forsknings- og 
udviklingsaktiviteter 2017
I 2017 fastholdt Metropol den høje andel af forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter, der omsættes i undervisningen . 73 procent af de 
forsknings- og udviklingsaktive undervisere oplevede i 2017, at de 
i høj eller meget høj grad inddrager viden fra deres forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i egen undervisning . Det svarer til niveauet i 
2016, hvor 72 procent af de forsknings- og udviklingsaktive un-
dervisere oplevede det samme . 

Dette indtryk forstærkes af, at 34,2 procent af un-
derviserne på Metropol i 2017 oplevede, at Metro-
pols forsknings- og udviklingsaktiviteter i høj eller 
meget høj grad understøtter deres undervisning . 
En stigning på 8,2 procentpoint siden 2016 .

De studerendes inddragelse i forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter er også steget fra 2016 til 2017 . 
Et eksempel på dette er, at 172 studerende på Me-
tropol i 2017 blev involveret i forsknings- og udvik-
lingsprojekter gennem deres bachelorprojekt . Det 
tilsvarende tal for 2016 var 159 studerende . 
 

Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter 
kommer dog ikke kun undervisningen og de stu-
derende på Metropol til gode . 37 procent af de 
forskning- og udviklingsaktive undervisere for-
midlede i 2017 i høj eller meget høj grad viden 
fra Metropols forskning og udvikling til ansatte i 
praksis .

Omsætning 
af Metropols 
forsknings- og 
udviklingsaktiviteter 
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Antal studerende inddra
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deres bachelorprojekt
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Over 170 mio. kr. i ekstern finansiering 
I 2013 fik professionshøjskolerne i Danmark de første midler på 
finansloven til forskning og udvikling . Siden 2013 har Metropol 
arbejdet fokuseret med at øge disse midler ved at sikre en høj 
grad af ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsprojek-
ter . 

Den eksterne finansiering er en vigtig del af Metropols strate-
giske mål om ’Undervisere, der forsker’ . Forklaringen er simpel: 
jo flere midler Metropol henter hjem i ekstern finansiering, jo 
flere forsknings- og udviklingsprojekter kan Metropol igang-
sætte, og jo flere undervisere får mulighed for at deltage i dis-
se forsknings- og udviklingsprojekter . Det skaber et bedre og 
bredere videngrundlag for Metropols uddannelser og styrker 
Metropols studerende, professionsudøvere og professionerne 
i samfundet .

I 2017 rundede Metropol 177,5 mio . kr . i hjemtaget ekstern fi-
nansiering til forsknings- og udviklingsprojekter . 

 

Og i 2017 ramte Metropol 49 procent i andelen af forsknings- 
og udviklingsaktiviteter, der er eksternt finansierede . En stig-
ning fra 29 procent i 2015 og det højeste niveau i Metropols 
historie . 

Dette giver ikke alene Metropol mulighed for at fastholde et 
højt aktivitetsniveau, men er også en vigtig indikation på, at 
Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter er relevante for 
Metropols omverden og det samfund, som Metropol uddanner 
til .

Dette bekræftes også af, at Metropol særligt modtager eks-
terne midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter fra private 
fonde, ministerier og styrelser samt kommuner og regioner . 
Alle bevillingsgivere, der er tæt på de professioner, som Metro-
pol uddanner til, og som betoner projekternes relevans for det 
omgivende samfund .

Tre eksempler på forsknings- og  
udviklingsprojekter hjemtaget i 2017

Mod på mat
Metropol har i 2017 fået bevilget 2,9 mio . kr . fra 
Egmont Fonden til projektet ’Mod på mat’, der 
skal styrke flygtningebørns læring og integration 
i den danske folkeskole . I projektet videreudvikles 
erfaringerne fra det afsluttede projekt ’Tidlig Mate-
matikindsats til Marginalgruppeelever’ . Konkret an-
vendes det velafprøvede koncept fra 'Tidlig Mate-
matikindsats til Marginalgruppeelever' til at bygge 
bro mellem på den ene side flygtningebørns eget 
sprog og egen kultur og på den anden side dansk 
sprog og kultur som en vej til at give dem en god 
start i skolen .

De gode madkasser
Sundheds- og Ældreministeriet gav i 2017 5 mio . kr . 
til projektet ’De gode madkasser’ . Projektet under-
søger, hvorvidt en mere målrettet og situationstil-
passet madservice kan styrke forebyggelse, gen-
optræning og rehabilitering af ældre i eget hjem . I 
projektet afprøver Metropol mere borgertilpasse-
de måltidskasser, da maden – og det, at de ældre 
selv kan hjælpe til med at lave den – spiller en af-
gørende rolle for både appetitten og for livskvalite-
ten . Projektet gennemføres i tæt samarbejde med 
Albertslund, Vallensbæk og Silkeborg Kommuner 
samt Det Danske Madhus . Metropols dygtige stu-
derende er med til at udvikle madkasserne . 

Fokus på inddragelse og effekt med FIT 
i Familieafdelingen
Metropol modtog i 2017 3,7 mio . kr . fra den A . P . 
Møllerske Støttefond til projektet ’Fokus på ind-
dragelse og effekt med FIT i Familieafdelingen’ . 
Projektet skal modvirke negativ social arv i udsatte 
familier ved at udvikle en metode til at inddrage 
udsatte børn og unge og deres forældre i myndig-
hedsarbejdet i socialforvaltningerne . 

Hjemtagne eksterne 
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Boost til virksomhedssamarbejdet på Metropol
Etableringen af Praksis- og Innovationshuset har givet et boost 
til virksomhedssamarbejdet på Metropol . Gennem forsknings-
samarbejder med virksomheder kan Metropol både bidrage med 
bedre redskaber og fysiske omgivelser for Metropols professio-
ner, styrke de studerendes innovative kompetencer samt skabe 
vækst og beskæftigelse i samfundet . Alt sammen noget der styr-
ker Metropols ambition om at være en aktiv medskaber og forny-
er af de dele af samfundet, som Metropol uddannelser til .

Som eksempel på forskningssamarbejder med virksomheder 
kan nævnes Metropols laborantuddannelses samarbejde med 
konsortiet SAFE-ROOOM, der består af virksomhederne Infuser 
ApS, Frankly Juice A/S, Chr . Hansen A/S, Københavns Universitet 
og Metropol .

Laborantuddannelsens rekvirerede forskningsforløb med virk-
somheden MERCK A/S, Københavns Universitet og Rigshospita-
let er et andet eksempel på et sådan forskningsbaseret samar-
bejde .

En evaluering af etableringen af Praksis- og Innovationshuset og 
samarbejdet med 21 virksomheder foretaget af Konsulenthuset 
IRIS fra januar 2018 konkluderer, at der er stor tilfredshed med 
husets faciliteter og tilbud blandt virksomhederne . Evalueringen 
viser også, at virksomhederne får innovative ideer til nye og for-
bedrede produkter fra de studerende .

Rekvireret forskningsforløb med  
virksomheden MERCK A/S

Medicinalvirksomheden MERCK A/S har hyret 
Metropol til en præklinisk test af et medika-
ment til behandling af multipel sklerose . 

Multipel sklerose er en yderst invaliderende 
sygdom med mere end 15 .000 diagnostice-
rede patienter i Danmark . Der findes medika-
menter, der kan hæmme sygdommen, men en 
egentlig helbredelse er umulig . Problemet er, 
at man kun delvist kender de bagvedliggende 
mekanismer for de eksisterende medikamen-
ters virkning . Projektet har til formål netop at 
afklare de immunregulerende mekanismer af 
et medikament til behandling af multipel skle-
rose i MERCK’s pipeline .

Den prækliniske test gennemføres på en sær-
lig cellemodel udviklet på Københavns Uni-
versitet og Metropol . Projektet forankres på 
Metropol og gennemføres i samarbejde med 
MERCK A/S, Rigshospitalet og Københavns 
Universitet . 

Prisregn til adjunktvikar på Metropol

Adjunktvikar Signe Stelling Risom fra Institut 
for Sygepleje på Metropol fik i 2017 overrakt 
en række priser . I juni fik Signe overrakt ‘the 
Post-Doctoral Mentorship Award of Euro-
pean Society of Cardiology Council on Car-
diovascular Nursing and Allied Professions’ . 
Prisen gav Signe mulighed for at besøge sin 
mentor på New York University i USA . Sam-
men med Metropolkollega lektor Johanne 
Lind vandt Signe også topscorepriser for to 
postere i kategorien ’Prevention and rehabi-
litation from knowledge to practice’ på kon-
ferencen ’EuroHeartCare 2017’ . Priserne er et 
eksempel på det store og gode forsknings- og 
udviklingsarbejde, der foregår på Metropol .

Samarbejde med konsortiet  
SAFE-ROOOM

SAFE-ROOOM er finansieret af Markedsmodningsfonden 
og handler om udvikling af en ny desinfektionsløsning, som 
er målrettet større produktions- og lagerlokaler hos blandt 
andet fødevareproducenter . 

I projektet hjælper laborantuddannelsen virksomhederne 
med at dokumentere løsningens tekniske og mikrobiologi-
ske effekt . På den måde får uddannelsen og de studerende 
kontakt til erhvervslivet samt kendskab til og erfaring med 
den nyeste viden og teknologi – og underviserne får prak-
tisk erfaring og rådata, som kan bruges direkte i undervis-
ningen på uddannelsen .
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Om NUBU

NUBU er et partnerskab mellem samtlige danske profes-
sionshøjskoler, der samler professionshøjskolesektorens 
stærkeste forskningskompetencer inden for området ud-
satte børn og unge . 

NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj 
videnskabelig kvalitet med praksisrettede og professions-
relevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer 
inden for området udsatte børn og unge . NUBU bidrager 
ligeledes til at kvalificere den politiske beslutningsproces 
og den offentlige debat om udsatte børn og unge . 

NUBU har sekretariat på Metropol .

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre 
trivsel
’Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel’ er et 
ambitiøst projekt, der har til formål at styrke trivslen for 
børn og unge, der er anbragt i familiepleje . Projektet gen-
nemføres af forskere ved NUBU på baggrund af et initiativ 
fra TrygFonden, der finansierer projektet med 17 mio . kr .

I projektet samarbejder professionelle og forskere om at 
identificere redskaber, der kan hjælpe plejefamilier med 
at forbedre anbragte børns trivsel i hverdagen . Projektet 
løber over fire år som et forsøg i et mindre antal kommu-
ner . Ambitionen er at udvikle en model, der sidenhen kan 
udrulles i hele landet . Projektet gennemføres af NUBU i 
samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter 
ved Aarhus Universitet, Videnscenter for Anbragte Børn 
og Unge i Københavns Kommune og Skolesundhed .dk 
ved Komiteen for Sundhedsoplysning .

Forankring af Nationalt Videncenter om Udsatte 
Børn og Unge
2017 var året, hvor Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og 
Unge (NUBU) for alvor blev forankret på Metropol . 

Den 15 . november 2017 holdt NUBU åbningskonference på 
Metropol med deltagelse af Børne- og socialminister Mai Mer-
cado . På konferencen blev der sat fokus på forholdene for ud-
satte børn og unge, det professionelle arbejde med børn og 
unge, samt hvordan forskning kan bidrage til uddannelse og 
videreuddannelse af fagprofessionelle på socialområdet .

2017 var også året, hvor NUBU i samarbejde med TrygFonden 
igangsatte centerets hidtil mest ambitiøse projekt ’Mig og min 
plejefamilie – en hånd til bedre trivsel’ . 

}{NUBU – ET TVÆRGÅENDE 
SAMARBEJDE

Vi efterlyser at professionsuddannelserne
kommer tættere på praksis – og omvendt .
Vi har behov for at bruge hinanden mere . 
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Målrapportering for  
udviklingskontrakt 20152017

Metropol opgør den sidste periode af udviklingskontrakten 2015-2017 . Mål 5 om ’Øget social mobilitet’ har ministe-
riet i en udmelding den 23 . november 2015 fjernet fra kontrakten, og der skal derfor ikke afrapporteres på det . Fra 
2016 har der i stedet være et mål vedrørende 'Øget regionalt vidensamarbejde' .

Udviklingskontrakten indeholder følgende mål: 

 � Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

 � Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed

 � Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

 � Mål 4: Styrket internationalisering 

 � Mål 5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil (udgået)

 � Mål 6: Styrket Forsknings- og udviklingsbasering

 � Mål 7: Adgang til viden 24/7

 � Mål 8: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen

 � Mål 9: Øget regionalt vidensamarbejde
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Resultaterne for Metropols målsætninger, henover den treårige 
periode udviklingskontrakten har forløbet, viser, at Metropol 
har arbejdet målrettet med at løfte nogle ambitiøse men også 
realistiske målsætninger . Under målsætningen 'Bedre kvalitet 
i uddannelserne', som indeholder nogle svære indikatorer at 
flytte, er Metropol med en strategisk forankret indsats kommet 
i mål med fem ud af otte milepæle . Det har vist sig særligt van-
skeligt at flytte studieintensiteten, og det er således et område, 
der fortsat vil være fokus på at arbejde med som et element i 
kvalitet af uddannelserne . 

Under målsætningen 'Større relevans og øget gennemsigtig-
hed' er otte ud af ni milepæle indfriet inden for en bred vifte af 
fokusområder . 

For målsætningen 'Bedre sammenhæng og samarbejde' er Me-
tropol derimod desværre kun kommet i mål med to ud af seks 
milepæle . Forudsætningerne for at nå i mål med disse indikato-
rer har i perioden ændret sig og vist sig svære at nå på trods af, 
at der særligt på efter- og videreuddannelsesområdet har været 
en stor satsning . 

Med målsætningen 'Styrket internationalisering' er Metropol i 
mål med tre ud af seks milepæle . Det er lykkedes at øge ande-
len af dimittender, der under studiet har været på udenlandsop-
hold . Undervisere på Metropol tager også på udenlandsophold, 
men det har vist sig, at de i mindre grad i den forbindelse har 
været afsted med støtte fra Erasmusmidler . 

Målsætningen 'Styrket forsknings- og udviklingsbasering' er 
gået godt, selvom der var sat ambitiøse milepæle . Der er 
således opfyldt otte ud af ni milepæle . At styrke forskning og 
udvikling har for Metropol været et centralt omdrejningspunkt 
for strategien . 

Også målsætningen 'Adgang til viden' vidner om, at der på 
Metropol har været satset på at digitalisere undervisningen . 
Der er opnået tre ud af fire milepæle ved en målrettet indsats 
på uddannelserne med at udvikle og implementere konkrete 
indsatser og nedsætte en enhed med fokus på at støtte op om 
uddannelsernes udviklingsarbejde . 

Målsætningen 'De studerende træner og øver sig mere 
og læser ikke kun til professionen' vidner ikke på sam-
me måde om succes, og målene for de to milepæle 
er ikke nået . Det har således vist sig, at niveauet for 
målene har været for ambitiøst i betragtning af, at 
disse aktiviteter lå uden for curricula og var ét blandt 
flere typer af frivillige aktiviteter for de studerende . 
Projektet er blevet integreret i uddannelserne, og 
mange af de fine aktiviteter fortsættes således her . 
Sundhedsklinikken er blot en ud af flere måder de 
studerende træner og øver deres profession . Således 
har Metropol i januar 2016 indviet et stort praksis- og 
innovationshus, hvor de studerende også har mulig-
hed for at træne deres færdigheder i naturtro miljøer 
og samarbejde med virksomheder om at udvikle inno-
vative velfærdsløsninger . 

Den sidste målsætning 'Øget regionalt vidensamarbej-
de' er netop det omtalte Praksis- og Innovationshus, 
og her har vi nået to ud af to milepæle . 

Samlet set er vurderingen, at Metropol er nået langt 
med målsætningerne, men at der enkelte steder fort-
sat er og vil være behov for fokus .

Målopfyldelse 2015-2017 for indikatorer
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Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

1.1 Øget studieinten-
sitet i form af måling 
af antal timer, de 
studerende anvender 
på deres studie

Baseline for 2015:
Gennemsnitligt antal timer om 
ugen 33,6

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Gennemsnitligt antal timer om ugen:
Resultat 2016: 1,5 % stigning

(Gennemsnitlig antal timer om ugen i 
2016: 34,1)

Opgørelse 2017: Ikke opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Gennemsnitligt antal timer om ugen:
Milepæl 2017: 2 % stigning pr . år
Resultat 2017: 1 % fald

(Gennemsnitlig antal timer om ugen i 
2017: 33,7)

På Metropol arbejdes der strategisk og systematisk med at øge kvaliteten i uddannelserne . De seneste år er der blevet fokuseret 
meget på studieintensitet, som en blandt flere proxy på kvalitet . Af andre kan nævnes højere krav, det faglige niveau, feedback, 
mv . (se nedenfor) . På Metropol er der viden om, hvor meget tid vores studerende angiver, at de arbejder . Metropols ambition er, 
at alle skal være fuldtidsstuderende . Det er aktuelt ikke tilfældet på alle uddannelser . Derfor vil dette også fortsat være et fokus-
område for den kommende institution Københavns Professionshøjskole . Metropol vil arbejde på at få viden, som giver mulighe-
der for at øge studieintensiteten . Ikke for at øge studieintensiteten i sig selv, men for at uddanne de bedste professionsudøvere .

1.2 Andelen af stude-
rende, der oplever, at 
der stilles høje krav 
til deres faglighed 
og deltagelse i deres 
uddannelse

Samlet for alle uddannelser:

Baseline for 2015: 
Høje krav til deres faglighed 67 %
Høje krav til deltagelse i deres 
uddannelse 59 %

Opgørelse 2016: Opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Resultat 2016:
Høje krav til deres faglighed 70 %
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse 
68 %

Opgørelse 2017: Delvist opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Milepæl 2017:
Høje krav til deres faglighed 72 %
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse 
65 %

Resultat 2017:
Høje krav til deres faglighed 67 %
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse 
67 %

Det er en grundlæggende ambition for den nye professionshøjskole at tilbyde de studerende uddannelse af højeste kvalitet . 
Der er behov for stærke professionelle, der er uddannet til at møde fremtidens udfordringer . Det kræver, som det fremgår af 
visionen for Københavns Professionshøjskole, stærke faglige miljøer . Med dette menes der blandt andet, at der stilles høje krav 
til de studerendes faglighed og indsats .

1.3 Andelen af stude-
rende der oplever i 
meget høj grad og i høj 
grad at få feedback på 
sit faglige arbejde

Samlet for alle uddannelser:

Baseline for 2015:
Feedback: 
44 %

Opgørelse 2016: Opfyldt

Samlet for alle uddannelser:

Feedback:
Resultat 2016: 49 %

Opgørelse 2017: Opfyldt

Samlet for alle uddannelser:

Feedback:
Milepæl 2017: 50 %
Resultat 2017: 51 %
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Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

2.1 Ledighed Baseline for 2013:
Dimittendledigheden i 2011: 
Metropol: 7 %
Landsplan: 11 %

Resultat for 2015:
Dimittendledigheden i 2012: 
Metropol: 5,5 %
Landsplan: 11,6 %

Opgørelse for 2016: Opfyldt

Resultat 2016:
Dimittendledigheden i 2013 
Metropol: 5,8 %
Landsplan: 10,4 %

Metropols uddannelser ligger generelt 
under landsgennemsnit for den enkelte 
uddannelse . 

Opgørelse for 2017: Opfyldt

Milepæl 2017:
Metropols ledighedsgrad for dimittender 
målt if . til landsgennemsnittet på uddan-
nelses- og institutionsniveau .

Resultat 2017:
Dimittendledigheden i 2014 
Metropol: 5,9 %
Landsplan: 9,7 %

Metropols uddannelser ligger generelt 
under landsgennemsnit .

2.2 Dimittender har de 
relevante kompetencer

Samlet for alle uddannelser: 

Dimittendundersøgelse målt på "i høj 
grad":
Baseline 2013: 49 % 
Opgørelse 2015: Ikke opgjort
Baseret på Metropols egen dimittendun-
dersøgelse

Opgørelse for 2016: Opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Målt på "i høj grad" og ”i meget høj grad” i
Metropols dimittendundersøgelse:
Resultat 2016: 71 %

Opgørelse for 2017: Kan ikke opgøres
Opgøres ikke for 2017, da ingen nye under-
søgelser er gennemført .

2.3 Andel af afsluttede 
og igangværende 
frascati-projekter, der 
efterfølgende anven-
des i/omsættes til 
ydelser for studerende/
kursister/partnere hhv. 
i grunduddannelserne, 
efter- og videreud-
dannelserne og i 
konsulent ydelser 

Andel frascati-projekter:

Baseline 2013: 57 % 
(17 ud af 30 frascati-projekter)

Resultat 2015: 91 %
(81 ud af 89 projekter)

Opgørelse 2016: Opfyldt

Andel frascati-projekter:
Resultat for 2016: 91 %

Opgørelse 2017: Opfyldt

Andel frascati-projekter:
Milepæl for 2017: 75 %
Resultat for 2017: 89 %

2.4 Tværprofessionelt 
forløb

Resultat for 2016:
Modulet er færdigudviklet og implemente-
ret på alle planlagte uddannelser 

Opgørelse 2016: Opfyldt

Resultat for 2016:
Baseline fra evaluering:
At samarbejde med andre professioner: 
48 %
At bidrage med din egen professionsfaglig-
hed i tværprofessionelt samarbejde: 39 %

Opgørelse 2017: Ikke opfyldt

Evaluering af det tværprofessionelle forløb .

Milepæl 2017: 
At samarbejde med andre professioner: 
5 % stigning
At bidrage med din egen professionsfaglig-
hed i tværprofessionelt samarbejde:
5 % stigning

Resultat for 2017:
At samarbejde med andre professioner: 
47 %
At bidrage med din egen professionsfaglig-
hed i tværprofessionelt samarbejde: 38 %

Fremtidens velfærdssamfund skal levere bedre service for borgerne og mere kvalitet for pengene . Det er derfor nødvendigt, at professio-
nerne i stigende grad knytter bånd og samarbejder på tværs af traditionelle faggrænser . Som professionsbachelor fra Metropol skal man 
både være ekspert på sit eget fagområde og samtidig være en dygtig tværprofessionel samarbejdspartner .

Metropol har været meget ambitiøse og har afsat et modul til at træne og øve dette . Niveauet for sidste år fastholdes, men Metropol er 
desværre ikke nået i mål med at øge andelen af studerende, der i høj og meget høj grad vurderer, at de har fået kompetencer indenfor at 
samarbejde med andre professioner og bidrage med egen professionsfaglighed . Da der har været ændret studieordninger på de sund-
hedsfaglige uddannelser er dette modul fremadrettet også ved at blive tilpasset de nye rammer . Eksempelvis er der i 2017 blevet ekspe-
rimenteret med innovation i forløbene . Det har givet en stigning i både studieintensitet og fagligt niveau i de studerendes evalueringer . 
De gode resultater indarbejdes i det nye tværprofessionelle forløb, som forløber første gang i efteråret 2018 . Metropol arbejder således 
fortsat for at øge de studerendes tværprofessionelle kompetencer .
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Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

Målepunkt Baseline 2013 og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

3.1 Samarbejde med KU 
om overgang til sund-
hedsuddannelserne

Resultat 2015:
Valgmodulet er udviklet

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt

Resultat 2016: Valgmodul ikke udbudt

Opgørelse 2017: Ikke opfyldt

Milepæl 2017: Valgmodul udbydes
Resultat 2017: Valgmodul udbydes ikke

Der er udarbejdet et curriculum for valgmodulet . Der udestår pt . at afklare procedurer for optagelse på valgmodulet . I forhold til at øge 
sammenhængen med Københavns Universitet, bliver det muligt for studerende der tager valgmodulet (som er på 10 ECTS) og desuden 
udarbejder en opgave (svarende til 5 ECTS), at søge direkte videre på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse cand .scient .san .

3.2 Øget efter- og 
videreuddannelses- 
aktivitet knyttet til 
folkeskoleområdet

Samlet omsætning:

Baseline 2013: 14 mio . kr .
Resultat 2015: 32,8 mio . kr .

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt

Resultat 2016: 30 mio . kr .

Opgørelse 2017: Ikke opfyldt

Milepæl 2017: 39 mio . kr .
Resultat 2017: 29,7 mio . kr .

Metropol har ikke nået målet for 2017, men fastholder niveauet for sidste år . Dette skyldes fortsat den generelle afmatning på efter- og 
videreuddannelsesområdet . 

Mål 4: Styrket internationalisering

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

4.1 Flere studerende på  
studieophold 

Andel dimittender:

Baseline 2013: 13 %
(270 ud af 2029 dimittender)
Resultat for 2015: 15 %
(338 ud af 2236 dimittender)

Opgørelse 2016: Opfyldt

Andel dimittender:
Resultat 2016: 18 %

Opgørelse 2017: Opfyldt

Andel dimittender:
Milepæl 2017: 16 %
Resultat 2017: 20 %

4.2 Flere undervisere 
på udenlandsophold

Antal undervisere:

Baseline 2013: 16
Resultat 2015: 24

Opgørelse 2016: Delvist opfyldt

Antal undervisere:
Resultat 2016: 24

Opgørelse 2017: Ikke opfyldt

Antal undervisere:
Milepæl 2017: 35
Resultat 2017: 11

Milepælen er afgrænset til ophold støttet med Erasmus midler, som kun gives til ophold i EU og med specifikke formål . Metropols regi-
strering af rejseaktiviteter viser dog, at ca . 110 undervisere herudover i løbet af 2017 har været i udlandet i kortere eller længere perioder 
if . med bl .a . konferencer, FoU samarbejder, mødeaktiviteter, mv . 
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Mål 6: Styrket forsknings og udviklingsbasering

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

6.1 Antal FoU aktive 
medarbejdere med 
ph.d.-grad

Antal medarbejdere:

Baseline 2013: 52
Resultat for 2015: 86

Opgørelse 2016: Opfyldt

Antal medarbejdere:
Resultat 2016: 103

Opgørelse 2017: Opfyldt

Antal medarbejdere:
Milepæl 2017: 80
Resultat 2017: 90

6.2 Antal ph.d.  
studerende

Antal ph.d. studerende:

Baseline 2013: 52
Milepæl for 2015: 52

Opgørelse 2016: Opfyldt

Antal ph.d. studerende:
Resultat 2016: 44

Opgørelse 2017: Opfyldt

Antal ph.d. studerende:
Milepæl 2017: 22
Resultat 2017: 44

6.3-6.4 Antal publika-
tioner i publikationska-
naler (tidskrifter eller 
forlag) på Forsknings- 
og Innovationssty-
relsens autoritets-
liste eller på listen 
anerkendt af UC Videns 
kvalitetsudvalg

Antal publikationer:

Baseline 2013:
Monografier og rapporter: 9 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 
50
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 54

Resultat 2015:
Monografier og rapporter: 22 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 
38
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 126

Metropol har samlet set produceret 186 
publikationer i 2015 og milepælen var 145

Opgørelse 2016: Opfyldt

Antal publikationer:

Resultat 2016:
Monografier og rapporter: 20 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 
76
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 165
Metropol har samlet set produceret 261 
publikationer i 2016 og milepælen var 163

Opgørelse 2017: Delvist opfyldt

Antal publikationer:

Milepæl 2017:
Monografier og rapporter: 17 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 
66
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 97

Resultat 2017:
Monografier og rapporter: 12 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 
83
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 139

Metropol har samlet set produceret 240 
publikationer i 2017 og milepælen var 180

Forskning og udvikling er en central del af Metropols strategi for, at skabe de bedste uddannelser og professionsudøvere . Igennem FoU-ak-
tiviteter skabes der således nye løsninger til brug i praksis og undervisningsmateriale, og undervisere tilegner sig nyeste viden og får nye 
erfaringer fra praksis til inddragelse i undervisningen . Samlet set har Metropol produceret 60 publikationer mere end forventet for 2017 . Der 
har særligt været en flot fremgang i publikationen af artikler i antologier og tidsskrifter samt bidrag til rapporter . Metropol er i år ikke kommet 
i mål på milepælen for monografier og rapporter . Det vil fremadrettet fortsat være vigtigt at omsætte forskningsaktiviteter i undervisning og i 
praksis i form af blandt andet publikationer .

Mål 7: Adgang til viden 24/7

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

7.1 Andel af studerende 
som oplever, at uddan-
nelsen i tilstrækkelig 
grad inddrager IT som 
en del af undervis-
ningen

Baseline 2012:  
indeks 68

Opgørelse 2015: Ingen milepæl for 2015

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt

Milepæl 2016: indeks 80

Resultat 2016: indeks 72

Opgørelse 2017: Ingen milepæl for 2017

7.2 Udvikling af digital 
læring

Milepæl for 2015:
Udvikling af en digital læringsplan for alle 
grunduddannelser

Resultat 2015:
Der er er udarbejdet en digital læringsplan 
på Metropols grunduddannelser i 2015

Opgørelse 2016: Opfyldt

Resultat 2016: Opfyldt

Alle har påbegyndt og mange færdiggjort 
deres indsatser i deres digitale læringsplan . 

Alle uddannelser skal fremover indføre to 
indsatser vedr . digital læring i deres årlige 
handleplaner .

Opgørelse 2017: Opfyldt

Milepæl 2017: Fuldt implementeret
Resultat 2017: Fuldt implementeret

Alle uddannelser har færdiggjort hand-
leplaner for 2015 og alle uddannelser er i 
gang med at implementere nye teknologisk 
didaktiske indsatser .
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Mål 8: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

8.1 Sundhedsklinikken Antal studerende fra sundhedsuddannel-
serne tilknyttet Sundhedsklinikken: 

Baseline 2013: 145
Resultat for 2015: 147

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt
Antal studerende fra sundhedsuddannel-
serne tilknyttet Sundhedsklinikken: 

Resultat 2016: 146

Opgørelse 2017: Kan ikke opgøres
Antal studerende fra sundhedsuddannelser-
ne tilknyttet Sundhedsklinikken: 

Milepæl 2017: 250 
Resultat 2017: Kan ikke opgøres

Som afrapporteret sidste år blev Sundhedsklinikken i forbindelse med revisionen af sundhedsuddannelserne omlagt fra at være et projekt 
til at være en del af uddannelsernes undervisning med virkning fra efteråret 2017 . Sundhedsklinikkens aktiviteter er således blevet en 
integreret del af sundhedsuddannelsernes undervisning og træne- og øve aktiviteter . Det betyder dermed, at Metropol ikke kan opgøre 
milepælen for 2017, da der ikke bliver registeret eksplicit mødedeltagelse på disse aktiviteter . 

Af eksempler på hvordan aktiviteterne er blevet integreret kan nævnes følgende; 
Aktiviteten "Fødselsforberedelse” er integreret i jordemoderuddannelsen, hvor den erstatter den del af den kliniske uddannelse, hvor de 
studerende har fødselsforberedelse (findes ikke på nogle fødeafdelinger pga . besparelser og jordemodermangel) .

På ernærings- og sundhedsuddannelserne er de metoder til supervision af studerende, der er udviklet i Sundhedsklinikken, blevet 
implementeret på flere af uddannelsens semestre og metoder til facilitering af interprofessionelt samarbejde udviklet i Sundhedsklinikken 
bruges på fx 4 . semester .

På fysioterapeutuddannelsen har de blandt andet holdt to events i Sjællandsgade bad, hvor de studerende har tilbudt lungefunktionsun-
dersøgelser .

Mål 9: Øget regionalt vidensamarbejde

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Resultat 2016 Milepæl og resultat 2017

9.1 Virksomhedssamar-
bejder om produktud-
vikling i regi af Praksis- 
og Innovationshuset

Opgørelse 2016: Opfyldt
Antal virksomheder der indgår i pilot-sam-
arbejder med Praksis- og Innovationshuset 
om produktudvikling og 
-afprøvning:

Resultat 2016: 6 (Heraf er 4 virksomheder 
fra Region Hovedstaden)

Opgørelse 2017: Opfyldt
Antal virksomheder der indgår i pilot-sam-
arbejder med Praksis- og Innovationshuset 
om produktudvikling og 
-afprøvning:

Milepæl 2017: minimum 10 
Resultat 2017: 17 (Heraf er 12 virksomheder 
fra Region Hovedstaden)
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Ved indgangen til 2017 havde Metropol en for-
ventning om et driftsunderskud (resultat eksklu-
siv indtægt for salg af fast ejendom) på 9,7 mio . kr . 
Det endelige regnskabsresultat endte med drifts-
underskud på 4,9 mio . kr . Resultatet inklusiv salg 
af fast ejendom er et overskud på 22,6 mio . kr . Re-
sultatet for 2017 vurderes at være tilfredsstillende .
Ultimo 2016 gennemførte Metropol en personale-
reduktion svarende til cirka 9 procent . Bagrunden 
for personalereduktionen var et behov for at til-
passe organisationen til dels takst- og bevillings-
reduktionerne på Finansloven, dels faldende ind-
tægter på efter- og videreuddannelserne . 

Grundlaget for budget 2017 – der var baseret på 
et flerårsbudget præsenteret for bestyrelsen i ef-
teråret 2016 – var blandt andet en reduktion i ta-
xametertilskuddet på 2 procent samt en fasthol-
delse af optaget på uddannelserne med stort set 
fuld belægningsprocent . Hertil kom en fastholdel-
se af EVU-strategien, men på et mere beskedent 
niveau samt en fortsættelse af indsatsen med at 
opnå en høj ekstern finansiering af forsknings- og 
udviklingsaktiviteter . Endelig forudsatte budget-
tet en fortsat stram omkostningsstyring, herun-
der en stram styring af lønsummen samt en fort-
sættelse af Metropols effektiviseringsprogram .

Som følge af forventet færdiggørelse af om- og 
tilbygningsprojektet på Sigurdsgade, og dermed 
flytning af uddannelsesaktivitet fra ejendommen 
Pustervig 8 til Sigurdsgade, var der desuden for-
ventet en indtægt i 2017 fra salg af fast ejendom 

vedrørende Pustervig 8 . Da indtægten imidlertid ikke var kendt 
på budgetteringstidspunktet indgik denne ikke i de budgette-
rede indtægter .

Resultatet for 2017 udviser som nævnt et overskud på 22,6 mio . 
kr . I resultatet indgår en indtægt på 27,5 mio . kr . fra salget af 
fast ejendom vedrørende Pustervig 8 . Ses der bort fra denne 
indtægt fra ejedomssalg opnåede Metropol i 2017 et negativt 
regnskabsresultat på 4,9 mio . kr . Ved trimesteropfølgning 1 (T1) 
var der prognosticeret et negativt regnskabsresultat på 9,7 mio . 
kr . og ved trimesteropfølgning 2 (T2) et negativt regnskabsre-
sultat på 7,7 mio . kr . Den primære årsag til den marginale di-
skrepans mellem prognose og resultat skyldes en påholdenhed 
med igangsættelse af nye udviklingsaktiviteter i sidste del af 
året grundet beslutningen om fusionstidspunktet med UCC .

Udvikling i indtægter
Metropols samlede indtægter i 2017 er på 832,7 mio . kr . Det er 
en stigning på 3 procent i forhold til 2016 . Stigningen er primært 
relateret til indtægt fra salg af fast ejendom på 27,5 mio . kr . som 
følge af salget af Pustervig . Det er desuden årsagen til, at øvrige 
indtægter stiger med 12 procent i forhold til 2016 . Fordelingen 
af indtægter mellem ordinær uddannelse, åben uddannelse, 
indtægtsdækket virksomhed samt øvrige indtægter er vist i 
tabel 1 . 

Indtægten fra den ordinære uddannelse er faldet med 2 pro-
cent sammenholdt med 2016 . Antallet af realisede STÅ er i 2017 
på samme niveau som i 2016 . Årsagen til faldet i indtægter er 
det årlige omprioriteringsbidrag på 2 procent . Metropol har 
oplevet en tendens til øget frafald på blandt andet lærerud-
dannelsen . Til gengæld er optaget af studerende udvidet på 

Finansiel  
redegørelse

2017 2016 2015 2014 2013

Ordinær uddannelse (OU) 480,4 488,0 491,3 425,5 412,8

Åben uddannelse (ÅU) 95,4 94,7 100,7 123,1 123,9

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 59,8 50,5 56,9 46,4 52,3

Øvrige indtægter 197,2 175,6 177,9 261,4 212,2

I alt 832,7 808,8 826,8 856,4 801,3

Tabel 1: Udvikling i indtægter fordelt på uddannelsesområder for perioden 2012 til 2016 (mio. kr.)
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2017 2016 2015 2014

Modtaget tilskud fra UFM 35,9 35,4 35,1 35,1

Forbrug af tilskud fra UFM -38,6* -47,4* -42,8 -35,1

Akkumuleret opsparing 4,3 7,0 19,0 26,7

Tabel 3. Forbrug af Frascati-midlerne (mio. kr. )

* Ændret konteringspraksis sammenlignet med tidligere år. Tallet er udtryk for et 
nettoforbrug, dvs. omkostninger fratrukket ekstern finansiering. 

sygeplejerske-, socialrådgiver-, jordemoder- samt katastrofe- og 
risikomanageruddannelsen, hvilket har kompenseret for det øge-
de frafald . Metropol har i 2017 arbejdet intensivt med ’Projekt God 
Studiestart’, der fremadrettet skal nedbringe frafaldet . Derudover 
har Metropol udarbejdet en datamodel baseret på maskinlæring, 
som muliggør individualiserede forudsigelser om de studerende . 
Det betyder, at Metropol får et bedre datagrundlag for at målrette 
tilbud direkte til de studerende, som har mest brug for det .

Åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed stiger hen-
holdsvist med 1 procent og 18 procent sammenholdt med 2016 . 
Det er yderst tilfredsstillende . Samlet set er der for åben uddan-
nelse og IDV genereret indtægter for 155,1 mio . kr ., hvilket svarer 
til en vækst på 7 procent sammenholdt med 2016 . I 2017 har Me-
tropol arbejdet målrettet med at integrere de faglige beslutninger 
om aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet med den 
økonomiske styring . Det betyder, at Metropol har fået et bedre 
grundlag for at styre og vurdere den forventede omsætning og 
rentabilitet på efter- og videreuddannelsesområdet og tilpasse 
indsatserne til den aktuelle situation .

Udvikling i omkostninger og resultat  
af primær drift
Metropols omkostninger til løn er faldet fra 616,9 mio . kr . til 550,5 
mio . kr . sammenholdt med 2016 . Det er et fald på 11 procent . Dette 
skyldes primært personalereduktionen i 2016 samt en efterføl-
gende stram lønsumsstyring . 

Udgifterne til øvrige driftsomkostninger er øget med 9,8 mio . kr . 
sammenholdt med 2016, svarende til 4 procent . Det skyldes pri-
mært prisudviklingen .

Metropol iværksatte i 2016 et treårigt effektiviseringsprogram, 
der indebærer varige effektiviseringer for 21 mio . kr . i perioden 
2016-2018 .

Udviklingen i driftsomkostninger og driftsresultat er vist i tabel 2 .

Resultat af primær drift
Driftsresultatet for Metropols samlede resultat før 
finansielle poster er øget med 80,5 mio . kr . Den 
samlede balancesum per 31 . december 2017 ud-
gør 841,7 mio . kr . Heraf udgør egenkapitalen 227 
mio . kr . svarende til en soliditetsgrad på 27,0 pro-
cent .

Netto finansielle og ekstraordinære 
poster
Finansielle indtægter og omkostninger er faldet 
med 11 procent fra 14,1 mio . kr . i 2016 til 12,5 mio . 
kr . i 2017 .

Fra 2016 til 2017 er der ikke forekommet større 
ændringer i låneporteføljen . Det er årsagen til de 
marginalt færre omkostninger til finansielle om-
kostninger .  

Regnskabet viser ingen ekstraordinære poster . 

Øvrige resultater

Formål 6100 (forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (Frascati))
Årets samlede forbrug beløber sig til 38,6 mio . kr ., 
og det akkumuleret resultatet er 4,3 mio . kr . Me-

2017 2016 2015 2014 2013

Indtægter 832,7 808,8 826,8 856,4 801,3

Lønninger og personaleomkostninger -550,5 -616,9 -575,1 -545,7 -482,6

Øvrige driftsomkostninger -247,1 -237,3 -257,2 -280,6 -282,4

Driftsresultat 35,1 -45,4 -5,5 30,1 36,2

Finansielle indtægter/omkostninger -12,5 -14,1 -12,4 -11,2 -11,0

Resultat før ekstraordinære poster mv. 22,6 -59,5 -17,9 18,9 25,3

Ekstraordinære poster mv . 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2

Årets resultat 22,6 -59,5 -17,9 18,9 45,5

Tabel 2: Udvikling i driftsomkostninger og driftsresultat for perioden 2012 til 2016 (mio. kr.)
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tropol har siden 2015 haft en forpligtelse til løben-
de at trække på opsparede midler fra den årlige 
forsknings- og udviklingsbevilling . Opsparingen 
blev efter ministeriets anvisning driftsført i regn-
skabet for 2014 . Med trækket i 2017 er hovedpar-
ten af de opsparede midler forbrugt .

Øvrige forsknings- og 
udviklingsprojekter
Metropol har et forbrug på 37,5 mio . kr . til øvri-
ge forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ikke 
falder inden for Frascatidefinitionen . Indeholdt i 
dette er et forbrug af globaliseringsmidler for 2,3 
mio . kr . Dermed er Metropols globaliseringsmidler 
forbrugt .

Ekstern finansiering til forsknings- og 
udviklingsprojekter 
Realiseringen af Metropols målsætning om et 
øget aktivitetsniveau inden for forskning og ud-
vikling afhænger af Metropols evne til at realise-
re og forbruge eksterne indtægter, det vil sige 
indtægter som ikke kommer fra bevillingen på 
finansloven eller fra globaliseringsmidlerne . I 2017 
forbrugte Metropol 37,4 mio . kr . i ekstern finan-
siering til projekter . Det er på samme høje niveau 
som i 2016, hvor Metropol forbrugte 37,5 mio . kr . 
Endvidere var andelen af forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter, der er eksternt finansieret, større 
i 2017 end i 2016 . 

Administrationsprocent
Metropol har et kontinuerligt fokus på anvendel-
sen af ressourcer, herunder medarbejderressour-
cer . Dette afspejles i en administrationsprocent, 
som bibeholdes på samme niveau som i 2016, jf . 
tabel 4 .

Indkøb
1 . marts 2017 oprettede Metropol en egentlig central indkøbs-
funktion under navnet indkøbssupport . Indkøbsfunktionen er 
organisatorisk placeret i Økonomiafdelingen . Indkøbssupports 
opgave er at skabe en mere koordineret og klar indkøbsstruk-
tur via udarbejdelse af politikker, retningslinjer, vejledninger og 
forretningsgange . Hermed bidrager indkøbssupport til at reali-
sere et økonomisk potentiale, der kan anvendes til styrkelse af 
Metropols faglige kerneopgaver .

Indkøb foretages stadig af de enkelte institutter og afdelinger i 
Metropol ud fra et sparsommelighedsprincip og med udgangs-
punkt i indkøbsaftaler med videre, men Indkøbssupport bidra-
ger til at koordinere denne proces på tværs af organisationen . 
Ligeledes sikrer Indkøbssupport, at alle gældende udbudsreg-
ler med videre overholdes . 
  
Indkøbssupports arbejde foretages blandt andet gennem en 
tværgående indkøbsgruppe med repræsentanter fra alle insti-
tutter og afdelinger på Metropol . 

I 2017 blev Metropols nye indkøbspolitik godkendt af direktio-
nen med tilhørende retningslinjer, vejledninger og forretnings-
gange . Alt materiale er tilgængeligt på Metropols intranet . 
Indkøbspolitik med videre er desuden også tilgængelig på Me-
tropols hjemmeside .

UC-effektiviseringsprogram
Metropol har i 2017 realiseret projekt 'Praktikportal' og projekt 
'Eksamensbevissystem' som en del af det sektorfælles effekti-
viseringsprogram . Projekterne er finansieret med tilskud fra ef-
fektiviseringspuljen på 128 mio . kr ., som Folketinget bevilligede 
på finanslov 2012 . 

Projekt 'Praktikportal' 
Professionshøjskolerne indgik i 2014 en otteårig kontrakt med 
Ditmer om udvikling og implementering af en fælles praktik-
portal . Systemet effektiviserer administrationen af praktikplad-
ser, herunder pladsfordeling, generel dokumentation af pro-
cesser i praktikforløbet og kommunikation mellem studerende, 
praktikpladser, undervisere og studieadministration . Systemet 
blev implementeret på de første uddannelser i december 2014 
og er i løbet af 2017 implementeret på samtlige uddannelser . 
Projektet er støttet med 15,4 mio .kr . fra effektiviseringspuljen . 
For Metropol estimeres de realiserede effektiviseringer at ud-
gøre cirka 0,5 mio . kr . med udgangen af 2017 . 

Praktikportalen har herudover medført ensartet administrativ 
praktikhåndteringsproces på tværs af uddannelserne, en øget 
kvalitet, overblik og sammenhæng i hele praktikforløbet for og 

2017 2016

Ledelse og administration (note 5) 108,2 118,6

Driftsomkostninger, ekskl . finansielle  
poster og ekstraordinære poster

797,6 854,2

Administrationsprocent 14 % 14 %

Tabel 4: Udvikling i administrationsprocent
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imellem studerende, praktiksteder og uddannelsen, en forbedret 
tildelingsproces med øget tilfredshed og motivation hos bruger-
ne og endelig et øget tværprofessionelt samarbejde i sektoren 
med betydelig synergi i udviklings-, drifts- og videreudviklings-
processen . 

Eksamensbevissystemet
Projektet fik i 2016 udviklet et system til understøttelse af ud-
arbejdelsen af eksamensbeviser på både grunduddannelser og 
akademi-/diplomuddannelser . Systemet blev implementeret i 
forbindelse med sommereksamen 2016 og vintereksamen 2017 . 
Projektet er støttet med 1,9 mio .kr . fra effektiviseringspuljen . For 
Metropol estimeres de realiserede effektiviseringer at udgøre cir-
ka 0,25 mio . kr . med udgangen af 2017 . 

Eksamensbevissystemet understøtter herudover blandt andet 
kvalitetssikringsprocessen ved udarbejdelse af eksamensbeviser, 
har medført en ensretning af bevisernes layout, sikrer automatisk 
arkivering af beviserne og giver en bedre service for studerende 
med adgang til beviset gennem e-boks .

Samlet vurdering af resultatet for 2017
Resultatet for 2017 er tilfredsstillende . Der er øgede indtægter på 
efter- og videreuddannelsesområdet, aktiviteten på de ordinære 
uddannelser fastholdes på et stabilt niveau og den eksterne fi-
nansiering af projekter er på niveau med 2016 . 

Metropols fokus på omkostningsstyring og løbende tilpasning 
til det forventede indtægtsniveau har ligeledes bidraget til et 
tilfredsstillende resultat . En indikator for kvaliteten af Metropols 
økonomistyring er prognosepræcisionen i Metropols budget og 
trimesteropfølgninger . Metropols prognosepræcision i 2017 har 
været meget høj .

Forventninger til 2018
Professionshøjskolerne UCC og Metropol besluttede i marts 2017 
at igangsætte en proces, der skulle munde ud i en fusion mellem 
de to professionshøjskoler . Fusionsgrundlaget blev godkendt af 
de to bestyrelser i efteråret 2017, og fusionen realiseres 1 . marts 
2018 .

Metropols budget for 2018 viser et forventet positivt regnskabs-
resultat i 2018 på 0,3 mio . kr . som forudsat i Metropols langtids-
budget . Budgettet blev godkendt af Metropols bestyrelse i de-

cember 2017 . Metropol går således ind i fusionen 
med en drift i balance .

Begivenheder efter regnskabsårets 
afslutning
Der er fra balancedagen og frem ikke indtrådt 
forhold, som forrykker på vurderingen af årsrap-
porten .
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Anvendt  
regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Professionshøjskolen Metropol for 2017 er udar-
bejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og princip-
per, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr . 70 af 
27 . januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de 
nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admini-
strative Vejledning (www .modst .dk/oeav) med tilhørende vejled-
ninger . Årsrapporten for 2017 er aflagt i danske kroner .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år .

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske 
kostprisprincip .

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt .

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris . 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende .

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over 
løbetiden . Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede af-
skrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, 
der forfalder ved udløb . Herved fordeles kurstab og -gevinst over 
løbetiden .

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen .

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som ud-
gangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalings-
tidspunktet .

Taxametertilskud indregnes i takt med indberet-
ning af aktiviteten . Bygningstaxameter og fælles-
udgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse 
tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsni-
veau .

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen 
i takt med, at de indtjenes . Afgørelsen af, om ind-
tægter anses som indtjent, baseres på følgende 
kriterier:

 � Der foreligger en forpligtende salgsaftale

 � Salgsprisen er fastlagt

 � Levering har fundet sted inden regnskabs-
årets udløb, og

 � Indbetalingen er modtaget, eller kan med 
rimelig sikkerhed forventes modtaget .

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgø-
relsen i takt med, at de indtjenes, herunder ind-
regnes værdireguleringer af finansielle aktiver og 
forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amor-
tiseret kostpris . Endvidere indregnes i resultat-
opgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for 
at opnå årets indtjening herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen .

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægs-
aktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finan-
siel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af 
leasingaktivitet, hvis denne findes . Alternativt, og 
hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af 
de fremtidige leasing ydelser på anskaffelsestids-
punktet . Ved beregning af nutidsværdien anven-
des leasingaftalens interne rentefod som diskon-
teringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne . 
Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som 
institutionens øvrige materielle anlægsaktiver .
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Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse ind-
regnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og 
leasingydelsens rentedel omkostningsføres lø-
bende i resultatopgørelsen .

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som ope-
rationel leasing . Ydelser i forbindelse med ope-
rativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over 
leasingperioden . Leasingforpligtigelsen oplyses i 
en note .

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb om-
regnet til transaktionsdagens kurs . Gevinster og 
tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 
og kursen på betalingsdagen, indregnes i resulta-
topgørelsen som en finansiel post .

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 
afregnet på balancedagen, omregnes til balan-
cedagens valutakurs . Materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ik-
ke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valu-
ta, omregnes til historiske kurser . 

Segmentoplysninger
I de særlige specifikationer gives resultatoplysnin-
ger på følgende segmenter:

 � Indtægtsdækket Virksomhed - IDV

Poster, som fordels både ved direkte og indirekte 
opgørelse, omfatter omkostninger i alt . De poster, 
som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra 
fordelingsnøgle fastlagt ud fra en omsætningsfor-
delingsnøgle .

Resultatopgørelsen
Omsætning
Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtæg-
ter mv .

Statstilskud vedrørende grunduddannelser ind-
regnes på grundlag af den foretagne studenter-
årsindberetning vedrørende undervisningspe-
rioden 1 . september - 31 . august . Øvrige tilskud 
periodiseres, hvilket vil sige, at tilskuddene ind-
regnes i det relevante regnskabsår, uanset hvor-
når betalingen er modtaget .

En række tilskud til eksempelvis fællesomkostnin-
ger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til 

aktiviteten . Disse tilskud indregnes i det finansår, som Uddan-
nelsesministeriet henfører tilskuddet til udbetalingsmæssigt – 
dvs . finanslovsåret .

Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgø-
relsen, når levering af ydelsen mv . til køber har fundet sted . Del-
tagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, 
at indtægterne indregnes i det relevante regnskabsår, uanset 
hvornår betalingen er modtaget .

Omkostninger
Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen . Omkostnin-
gerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå 
årets omsætning (indtægter) herunder løn og andre lønafhæn-
gige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger .

Omkostningerne er fordelt på formålene:

 � Undervisningens gennemførelse

 � Markedsføring 

 � Ledelse og administration

 � Bygningsdrift

 � Aktiviteter med særlige tilskud

 � Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Forsknings- og udviklingsaktiviteter er omkostninger i forbin-
delse med forsknings- og udviklingsaktiviteter under Frascati-
manualer . 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte 
formål . Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostnin-
gerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler baseret på om-
sætning . 

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og 
urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer .

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renter, herunder omkost-
ninger ved realiserede og urealiserede valutakursregulering, 
kursregulering på værdipapirer samt amortisering vedrørende 
realkreditlån .

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder ind-
tægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller 
transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som 
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter .
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Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger .

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 
at blive taget i brug . For egne fremstillede aktiver omfatter kost-
prisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materia-
ler, komponenter og underleverandører . 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af 
fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, 
såfremt de vedrører fremstillingsperioden . Alle øvrige finansie-
ringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen .

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet rest-
værdi efter afsluttet brugstid . Restværdien for grunde og byg-
ninger udgør maksimalt 50 % af værdien ved første indregning . 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler
lejemålets løbetid  

– dog maksimalt 10 år

Bygninger med fradrag af  
anslået scrapværdi

50 år

Bygningsinstallationer 10-30 år

Udstyr og inventar 3-20 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis 
undervisningens gennemførelse, ledelse og administration, byg-
ningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud .

Aktiver med en kostpris under 50 .000 kr . ekskl . moms pr . enhed 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffel-
sestidspunktet .

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, så-
fremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi . 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsakti-
ver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet . Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsind-
tægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kost-
pris .

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle an-
lægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om 
der er indikation af værdiforringelse udover det, 
som udtrykkes ved normal afskrivning . Hvis dette 
er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere 
genindvindingsværdi . Genindvindingsværdien for 
aktivet opgøres som den højeste værdi af netto-
salgsprisen og kapitalværdien . Såfremt det ikke 
er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for 
det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet 
for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er mu-
ligt at opgøre genindvindingsværdien . 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris .

Andre eksternt finansierede projekter
Projekter med ekstern finansiering måles til vær-
dien af det på balancedagen udførte arbejde . 
Værdien måles på baggrund af færdiggørelses-
graden og de samlede forventede indtægter på 
det enkelte igangværende projekt . Færdiggø-
relsesgraden for det enkelte projekt er normalt 
beregnet som forholdet mellem det anvendte 
ressourceforbrug og det totale budgetterede 
ressourceforbrug . For enkelte projekter, hvor res-
sourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, 
er der i stedet benyttet forholdet mellem afslutte-
de delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for 
det enkelte projekt .

Det enkelte igangværende projekt indregnes i ba-
lancen under tilgodehavender eller gældforplig-
telser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som 
salgssummen med fradrag af modtagne forudbe-
talinger, er positiv eller negativ .

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab .

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en 
individuel vurdering af de enkelte tilgodehaven-
der samt for tilgodehavender fra salg tillige med 
en generel nedskrivning baseret på institutionens 
erfaringer fra tidligere år .



37Årsrapport 2017 - Professionshøjskolen Metropol

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under ak-
tiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrø-
rer efterfølgende regnskabsår . Periodeafgræns-
ningsposter måles til kostpris .

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til statusdagens 
børskurs . Såvel realiserede som urealiserede kur-
stab samt realiserede kursgevinster medtages i 
resultatopgørelsen . 

Egenkapital
I henhold til Undervisningsministeriets vejledning 
af 11 . november 1992 opdeles egenkapitalen på 
følgende måde:

Egenkapital pr . 31 .12 .1990 opgjort i henhold til be-
kendtgørelse nr . 774 af 19 .11 .1990 om selvejende 
uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr . 
31 .12 .1990 mv . (vedrører den andel af egenkapi-
talen, der i tilfælde af institutionens ophør skal 
anvendes i henhold til institutionens vedtægter) .

Egenkapital i øvrigt (omfatter opskrivningshen-
læggelser, markedsværdi af finansielle instru-
menter til sikring af fremtidige transaktioner og 
egenkapital i øvrigt) omfatter de akkumulerede 
overskud siden professionshøjskolens (inkl . de 
indfusionerede institutioners akkumulerede re-
sultater) overgang til selveje (vedrører den andel 
af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøj-
skolens ophør skal anvendes til undervisnings- og 
uddannelsesformål efter Undervisningsministe-
rens bestemmelse) .

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos 
kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen 
med det modtagne provenu med fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger . I efterfølgende 
perioder måles lånene til amortiseret kostpris sva-
rende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse 
af den effektive rente, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) 
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden .

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel vær-
di .

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser om-
fatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 
regnskabsår . Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi .

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt 
på drift, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskyd-
ning i likvider samt professionshøjskolens likvider ved årets be-
gyndelse og slutning . 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet 
reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskriv-
ninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteind-
betalinger og –udbetalinger samt betalt vedrørende ekstra-
ordinære poster . Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver 
minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der 
indgår i likvider .

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter penge-
strømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsak-
tiver .

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter pen-
gestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser .

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer un-
der omsætningsaktiver .
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Resultatopgørelse
Note 2017 (kr .) 2016 (kr .)

Statstilskud 1 617 .575 .720 626 .658 .380

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 215 .101 .125 182 .118 .991

Omsætning i alt 832.676.845 808.777.371

Undervisningens gennemførelse 3 -468 .254 .908 -502 .139 .664

Markedsføring 4 -9 .962 .487 -10 .398 .022

Ledelse og administration 5 -108 .272 .713 -118 .608 .235

Bygningsdrift 6 -108 .074 .318 -101 .508 .906

Aktiviteter med særlige tilskud 7 -42 .539 .025 -49 .195 .147

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 -60 .453 .895 -72 .344 .216

Omkostninger i alt -797.557.346 -854.194.189

Resultat før finansielle poster og ekstraodinære poster 35.119.499 -45.416.819

Finansielle indtægter 9 36 .354 59 .954

Finansielle omkostninger 10 -12 .576 .158 -14 .141 .497

Finansielle poster i alt -12.539.804 -14.081.543

Resultat før ekstraordinære poster 22.579.695 -59.498.361

Ekstraordinære indtægter 0 0

Årets resultat 22.579.695 -59.498.361

Resultatdisponering

Overført til egenkapital i øvrigt 25 .305 .133 -47 .499 .020

Frascatimidler der forventes anvendt i kommende år -2 .725 .438 -11 .999 .341

22.579.695 -59.498.361
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Aktiver

Note 2017 (kr .) 2016 (kr .)

Indretning af lejede lokaler 2 .278 .082 3 .288 .839

Grunde og bygninger 680 .203 .254 689 .015 .225

Udstyr og inventar 59 .348 .423 43 .395 .939

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 2 .468 .148 62 .500

Materielle anlægsaktiver i alt 11 744.297.907 735.762.504

Deposita 9 .682 .434 11 .115 .504

Finansielle anlægsaktiver i alt 12 9.682.434 11.115.504

Anlægsaktiver i alt 753.980.341 746.878.008

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 33 .942 .203 37 .254 .183

Andre tilgodehavender 3 .721 .112 15 .854 .461

Periodeafgrænsningsposter 1 .976 .926 7 .684 .981

Tilgodehavender i alt 39.640.241 60.793.625

Likvide beholdninger 13 48.107.033 62.084.265

Omsætningsaktiver 87.747.274 122.877.890

Aktiver i alt 841.727.615 869.755.898

Balance
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Passiver

Note 2017 (kr .) 2016 (kr .)

Egenkapital pr . 31 . december 1990 16 .379 .673 16 .379 .673

Opskrivninger 18 .848 .463 18 .848 .463

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter -22 .685 .464 -29 .281 .632

Egenkapital i øvrigt 214 .419 .252 191 .839 .557

Egenkapital i alt 14 226.961.924 197.786.061

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 3 .001 .856 2 .280 .789

Hensatte forpligtelser i alt 15 3.001.856 2.280.789

Realkreditgæld 16 360 .677 .866 374 .451 .388

Langfristede gældsforpligtelser i alt 360.677.866 374.451.388

Næste års afdrag på langfristede gældforpligtelser 16 7 .197 .662 7 .005 .475

Skyldig løn 13 .813 .217 38 .901 .262

Feriepengeforpligtelse 75 .144 .370 74 .639 .958

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser 72 .652 .656 80 .804 .781

Leverandører af varer og tjenesteydelser 59 .152 .063 56 .858 .321

Igangværende arbejder (andre ekstern finansieret projekter) 1 .075 .252 1 .366 .027

Anden gæld 6 .416 .220 14 .664 .011

Periodeafgrænsningsposter 17 15 .634 .529 20 .997 .825

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 251.085.969 295.237.660

Gældsforpligtelser i alt 614.765.691 671.969.837

Passiver i alt 841.727.615 869.755.898

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Andre forpligtelser 19



41Årsrapport 2017 - Professionshøjskolen Metropol

2017 (kr .) 2016 (kr .)

Årets resultat 22 .579 .695 -59 .498 .361

Regulering af pengestrømsforhold:

Af- og nedskrivninger 18 .772 .062 19 .716 .569

Regnskabsmæssige reguleringer:

Ændring i hensættelser 721 .067 -993 .717

Regnskabsmæssige reguleringer -18 .883 .306 2 .887 .177

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer 23.189.518 -37.888.331

Ændringer i driftskapital:

Ændring i tilgodehavender 21 .153 .384 -9 .117 .664

Ændring i kortfristet gæld -44 .151 .691 31 .677 .743

Pengestrømme fra driftsaktivitet 191.211 -15.328.253

Køb af materielle anlægsaktiver -43 .451 .991 -99 .621 .924

Salg af materielle anlægsaktiver 41 .624 .000 0

Ændring i finansielle anlægsaktiver 1 .433 .070 -266 .171

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -394.921 -99.888.095

Ændring i realkreditgæld -13 .773 .522 60 .228 .918

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -13.773.522 60.228.918

Ændring i likvider -13.977.232 -54.987.430

Likvider primo 62 .084 .265 117 .071 .696

Likvider ultimo 48.107.033 62.084.265

Pengestrømsopgørelse
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2017 (kr .) 2016 (kr .)

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter 496 .776 .335 502 .601 .167

Fællesudgiftstaxameter 15 .192 .808 12 .212 .236

Bygningstaxameter 65 .134 .668 64 .498 .429

Særlige tilskud 3 .135 .771 8 .919 .494

Forsknings- og udviklingsaktiviteter* 37 .336 .138 38 .427 .053

I alt 617.575.720 626.658.380

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelser 77 .937 .911 80 .123 .742

Anden ekstern rekvirentbetaling 65 .336 .432 56 .054 .722

Andre indtægter 71 .826 .782 45 .940 .527

I alt 215.101.125 182.118.991

3. Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger -357 .182 .536 -394 .531 .246

Øvrige omkostninger -110 .406 .316 -106 .752 .974

Afskrivninger -666 .056 -855 .444

I alt -468.254.908 -502.139.664

4. Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger -5 .810 .892 -6 .421 .110

Øvrige omkostninger -4 .151 .595 -3 .976 .912

Afskrivninger 0 0

I alt -9.962.487 -10.398.022

5. Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger -94 .466 .014 -102 .099 .707

Øvrige omkostninger -12 .517 .699 -14 .908 .222

Afskrivninger -1 .289 .000 -1 .600 .306

I alt -108.272.713 -118.608.235

6. Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger -11 .372 .659 -13 .645 .539

Øvrige omkostninger -80 .042 .009 -70 .895 .149

Afskrivninger -16 .659 .650 -16 .968 .217

I alt -108.074.318 -101.508.906

Noter
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2017 (kr .) 2016 (kr .)

7. Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger -30 .566 .598 -39 .083 .738

Øvrige omkostninger -11 .815 .071 -9 .818 .807

Afskrivninger -157 .356 -292 .602

I alt -42.539.025 -49.195.147

8. Forsknings- og udviklingsaktiviteter *)

Løn og lønafhængige omkostninger -51 .056 .335 -61 .137 .927

Øvrige omkostninger -9 .397 .560 -11 .206 .289

I alt -60.453.895 -72.344.216

9. Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 36 .354 59 .954

I alt 36.354 59.954

10. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -8 .015 .606 -7 .104 .926

Renter af prioritetsgæld -4 .495 .646 -4 .914 .247

Kurstab på værdipapirer -64 .906 -2 .122 .323

I alt -12.576.158 -14.141.497

* I øvrige omkostninger er ikke indregnet overheadomkostninger 7,3. mio. kr.
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Indretning af  
lejede lokaler (kr .)

Grunde og  
bygninger (kr .)

Udstyr og  
inventar (kr .)

Anlæg under 
opførelse (kr .)

11. Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1 . januar 8 .197 .817,74 810 .887 .667,59 107 .594 .465 62 .500

Tilgang i årets løb 0,00 14 .845 .480,25 26 .200 .863 53 .522 .524

Afgang i årets løb -1 .376 .994,08 -29 .955 .628,17 -10 .452 .478 -51 .116 .876

Anskaffelsessum 31. december 6.820.824 795.777.520 123.342.849 2.468.148

Opskrivninger 1 . januar 0 18 .848 .461,53 0 0

Opskrivninger i årets løb 0 0,00 0 0

Tilbageførte opskrivninger 0 0,00 0 0

Opskrivninger 31. december 0 18.848.462 0 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1 . januar -4 .908 .979,00 -140 .720 .903,67 -64 .198 .525 0

Årets af- og nedskrivninger -893 .303,00 -9 .508 .131,74 -8 .370 .628 0

Tilbageførte af- og nedskrivninger 1 .259 .540,00 15 .806 .307,74 8 .574 .727 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december -4.542.742 -134.422.728 -63.994.426 0

Bogført værdi 31. december 2.278.082 680.203.254 59.348.423 2.468.148

Ejendommen Pustervig 8 er solgt og afhændet i 2017

Ejendommen Tagensvej 18 har forkøbsret fra Region Hovedstaden

2017 (kr .)

Kontantvurdering af grunde og bygninger 31 . december

Bygninger 624 .400 .000

Grunde 150 .816 .700

I alt 775.216.700

2017 (kr .) 2016 (kr .)

12. Finansielle anlægsaktiver
Bogført værdi 1 . januar 11 .115 .504 10 .849 .334

Tilgang i årets løb 4 .500 266 .170

Afgang i årets løb -1 .437 .570 0

Bogført værdi 31. december 9.682.434 11.115.504

2017 (kr .) 2016 (kr .)

13. Likvider
Likvider 31 . december 48 .107 .033 62 .084 .265

Sikringskonto udgør 12,0 mio . kr .
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2017 (kr .) 2016 (kr .)

14. Egenkapital
Egenkapital 31. december 1990

Saldo 1 . januar 16 .379 .673 16 .379 .673

Egenkapital 31.12.1990 pr. 31. december 16.379.673 16.379.673

Opskrivninger

Saldo 1 . januar 18 .848 .463 18 .848 .463

Årets bevægelser 0 0

Opskrivningshenlæggelser pr. 31. december 18.848.463 18.848.463

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter 

Saldo 1 . januar -29 .281 .632 -31 .688 .987

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter 6 .596 .168 2 .407 .355

Sikringsinstrumenter pr. 31. december -22.685.464 -29.281.632

Egenkapital i øvrigt

Saldo 1 . januar 191 .839 .557 251 .337 .919

Endnu ikke disponerede Francatimidler* -2 .725 .438 -11 .999 .341

Årets resultat 25 .305 .133 -47 .499 .020

Egenkapital i øvrigt 31. december 214.419.252 191.839.557

Egenkapital i alt 31. december 226.961.924 197.786.061

* Uforbrugte Frascatimidler i Egenkapital

Saldo 1 . januar 6 .997 .496 18 .996 .837

Tilgang 0 0

Forbrug -2 .725 .438 -11 .999 .341

Uforbrugte Fracatimidler pr. 31. december 4.272.058 6.997.496

2017 (kr .) 2016 (kr .)

15. Hensatte forpligtigelser
Tjenestemandspensioner 896 .856 864 .882

Fraflytningsomkostninger på lejemål 2 .105 .000 1 .415 .907

Hensatte forpligtigelser pr. 31. december 3.001.856 2.280.789

2017 (kr .) 2016 (kr .)

16. Realkreditlån
Realkreditlån, nominel 345 .190 .458 352 .175 .626

Værdi af sikringsindstrumenter 22 .685 .070 29 .281 .237

Realkreditlån total 367.875.528 381.456.863

Forfalder efter mere end 5 år 281 .509 .629 297 .508 .585
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2017 (kr .) 2016 (kr .)

18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelse
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme

Bogført værdi af pantsatte ejendomme pr . 31 . december 492 .529 .709 485 .748 .848

Prioritetsgæld pantsatte ejendomme pr . 31 . december 345 .190 .458 352 .175 .626

2017 (kr .) 2016 (kr .)

19. Andre forpligtelser
Kontraktlige forpligtelser og lejeforpligtelser 
For 2015 og frem er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af  
lokaler til undervisning og administration samt diverse servicekontrakter .

Huslejeforpligtelser 62 .373 .549 75 .809 .971

Serviceforpligtigelser 4 .118 .677 4 .288 .574

Samlet restforpligtelse 66.492.226 80.098.545

Årlig omkostning til leje 21 .843 .025 23 .600 .031

2017 (kr .) 2016 (kr .)

17. Periodeafgrænsning
Globaliseringsmidler:

Ikke forbrugt pr . 1 . januar 2 .271 .300 5 .068 .842

Tilgang 0 0

Forbrugt -2 .271 .300 -2 .797 .542

Ikke forbrugt pr . 31 . december 0 2 .271 .300

Øvrige periodeafgrænsningsposter 15 .634 .529 18 .726 .525

Periodeafgrænsningsposter i alt 15.634.529 20.997.825
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** Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: omsætning.

2017 (kr .) 2016 (kr .)

Personaleomkostninger
Lønninger 488 .772 .531 556 .192 .330

Pension 77 .804 .959 80 .544 .694

Andre omkostninger til social sikring 5 .397 .786 3 .508 .596

Lønrefusioner -21 .520 .242 -23 .326 .673

Personaleomkostninger i alt 550.455.034 616.918.947

Personaleårsværk
Antal årsværk inkl . ansatte på sociale vilkår 1.037 1.147

Andel i procent ansat på sociale vilkår 2,7% 2,5%

2017 (kr .) 2016 (kr .)

Revision
I omkostninger til ledelse og administration er indeholdt honorar til Deloitte vedrørende:

Honorar for revision 738 .000 721 .000

Andre ydelser 940 .890 1 .169 .753

Revision i alt 1.678.890 1.890.753

2017 (kr .) 2016 (kr .)

Udlagte aktiviteter*

Videresendte tilskud mv . vedrørende aktiviteter udlagt til andre 21 .604 .491 23 .002 .125

Modtagne tilskud mv . vedrørende aktiviteter 21 .785 .051 23 .678 .220

2017 (kr .) 2016 (kr .)

Selvforsikringsudgifter

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre -319 .861 -182 .954

Afholdte selvforsikringsudgifter i alt -319.861 -182.954

Beløb for ikke genanskaffede genstande 

Bygninger og løsøre 0 0

Ikke genanskaffede genstande i alt 0 0

Institutionens selvrisiko i regnskabet 8.326.768 8.087.774

2017 (kr .) 2016 (kr .) 2015 (kr .) 2014 (kr .)

Indtægtsdækket Virksomhed

Indtægter  59 .785 .343  50 .506 .741  56 .927 .048  46 .419 .687 

Direkte og indirekte** lønomkostninger  -25 .565 .795  -24 .075 .759  -18 .472 .232  -11 .374 .687 

Andre direkte og indirekte** omkostninger  -36 .118 .665  -31 .073 .787  -33 .491 .411  -27 .598 .926 

Resultat  -1.899.117  -4.642.805  4.963.405  7.446.074 

Akkumuleret resultat (egenkapital) 31.553.504 33.452.621 38.095.426 33.132.021

* Metropol har administrativ aftale med Diakonissestiftelsen på indberetning af studenterårsværk og modtagelse af tilskud.

Særlige specifikationer
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Antal indskrevne 
studerende på 
hele eller delvise 
fripladser

Antal modtagere 
af stipendier

Forbrug af 
fripladser

Forbrug af 
stipendier

Uddannelse
Global Nutrition & Health 15 19 571 .000 480 .264

I alt 15 19 571.000 480.264

Fripladser og stipendier     

Det akkumulerede resultat over de seneste fire år opgøres efter nedenstående skema

Beholdning 
primo

Overførsel fra Sty-
relsen for Videregå-
ende Uddannelser

Overført over-
skud vedrørende 
udenlandske 
betalingsstude-
rende

Forbrug i regn-
skabsåret

Beholdning 
ultimo

År
2013 4 .282 .368 1 .240 .394 0 1 .605 .652 3 .917 .110

2014 3 .917 .110 1 .190 .754 0 2 .047 .173 3 .060 .691

2015 3 .060 .691 1 .333 .557 0 2 .022 .066 2 .372 .182

2016 2 .372 .182 1 .191 .373 0 1 .472 .172 2 .091 .383

2017 2 .091 .383 1 .135 .775 0 1 .051 .264 2 .175 .894

Hensat til afgivne tilsagn pr . 31 . december 2017 2 .175 .894
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Interimsbestyrelse og direktion har dags dato be-
handlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
2017 for Professionshøjskolen Metropol . 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
lov om statens regnskab mv . samt bekendtgørelse nr . 
70 af 27 . januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv . 
I henhold til § 39, stk . 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed:

 � At årsrapporten er rigtig, dvs . at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 
udeladelser, herunder at målopstillingen og mål-
rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende

 � At de dispositioner, som er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

 � At der er etableret forretningsgange, der sikrer 
en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er 
omfattet af årsrapporten .

Rektor
Stefan Hermann

Endvidere erklærer interimsbestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 14 i 
Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser .

Årsrapporten er godkendt på interimsbestyrelsesmødet den 9 . april 2018 .

København, den 9 . april 2018

Ledelsespåtegning
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Den uafhængige  
revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for institutionen for regnskabsåret 
1 . januar - 31 . december 2017, der omfatter anvendt regnskabs-
praksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, no-
ter og særlige specifikationer . Årsregnskabet udarbejdes efter 
lov om statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk 
Administrative Vejledning, samt de retningslinjer og instrukser, 
der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet (statens 
regnskabsregler) .

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs . udarbejdet i overensstemmelse med statens 
regnskabsregler .

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision og de yderligere krav, der er gælden-
de i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revi-
sionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 
nr . 1294 af . 12 . december 2008 om revision og tilskudskontrol 
m .m . ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og 
ved medie- og journalisthøjskolen og aftale om interne revisioner 
indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold 
til rigsrevisorlovens § 9 . Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revi-
sors ansvar for revisionen af årsregnskabet” . Vi er uafhængige af 
institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler 
for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav . Det er vores op-
fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs . udarbejdet i overens-
stemmelse med statens regnskabsregler . Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-
dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-
on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl .

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-
ten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette .

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion . Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offent-
lig revision, jf . aftale om interne revisioner indgået 
mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i 
henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgø-
relse nr . 1294 af . 12 . december 2008 om revision og 
tilskudskontrol m .m . ved professionshøjskoler for vi-
deregående uddannelser og ved medie- og journa-
listhøjskolen, altid vil afdække væsentlig fejlinforma-
tion, når sådan findes . Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af årsregnskabet .

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, jf . aftale om in-
terne revisioner indgået mellem Uddannelsesmini-
steren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens 
§ 9, samt bekendtgørelse nr . 1294 af . 12 . december 
2008 om revision og tilskudskontrol m .m . ved pro-
fessionshøjskoler for videregående uddannelser og 
ved medie- og journalisthøjskolen, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen . Herudover: 

 � Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent-
lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 



51Årsrapport 2017 - Professionshøjskolen Metropol

tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion . Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvi-
gelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol .

 � Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
institutionens interne kontrol . 

 � Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige .

 � Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om 
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om institutionens evne til at fortsætte drif-
ten . Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion . 
Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning . Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at institutionen 
ikke længere kan fortsætte driften .

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventu-
elle betydelige mangler i intern kontrol, som vi iden-
tificerer under revisionen . 

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrap-
porteringen samt hoved- og nøgletal, herefter be-
nævnt ledelsesberetningen .
 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen .

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation .

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabs-
regler .

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel-
sesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og 
er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regn-
skabsregler . Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen .

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig 
regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis . Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de mid-
ler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet . 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og 
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-
fentlig revision . I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med 
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love 
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis . 
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 
om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de mid-
ler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet . 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom i denne udtalelse . 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse .

København, den 9 . april 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr . 33 96 35 56

Lars Hillebrand 
Statsautoriseret revisor
mne26712

Søren Jensen 
Statsautoriseret revisor 
mne7901
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