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Ansvar

Godkjenning av referat og saksliste
Ingen kommentarer til referat og saksliste.
Beslutning
Referat og saksliste godkjennes.
Orienteringssaker:
Regional utdanningskonferanse
Samtlige helseforetak i regionen har stilt seg bak forslaget om å arrangere en
regional utdanningskonferanse våren 2019. Neste steg blir å sette ned en
arbeidsgruppe som kan få plass sted, tidspunkt og tematikk.

Hilde
Christiansen
/Maria
Holme Lidal

Ny nasjonal konkurransearena
Kunnskapsdepartementet med flere har bevilget penger til å opprette en ny
nasjonal konkurransearena som skal lyse ut midler til utdanningssamarbeid.
Formålet med arenaen og utlysningen er å heve kvaliteten på undervisning og
utdanning. Det er Senter for internasjonalisering av utdanning som forvalter
ordningen. Utlysningen er ikke helt klar enda, den vil bli publisert i løpet av
kommende høst. Det vil være mulig for arbeidslivsaktører og bedrifter å søke
om midler til utdanningssamarbeid. Utlysningen kan være aktuell for
helseforetak og utdanningsinstitusjoner som samarbeider om utdanning. Det
er interesse for utlysningen blant medlemmene i samarbeidsorganet, og det
er enighet om at en eventuell søknad vil ha større gjennomslagskraft hvis flere
av foretakene og utdanningsinstitusjonene gjør noe sammen.
Møteplan for 2018/2019
Det vil på det neste møte i september bli fremmet et forslag for neste års
møteplan. Medlemmene i samarbeidsorganet blir oppfordret til å melde inn
viktige datoer til sekretariatet som vil forhindre de fra å komme, som
styremøter, direktørmøter o.l.
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Postadresse: Helse Bergen HF, Seksjon for forsking og innovasjon, 5021 Bergen
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Høring – nasjonale retningslinjer for rammeplanstyrte helse- og sosialfaglige
utdanninger (Rethos) - runde rundt bordet om hvordan det jobbes med
dette.
Alle melder at det jobbes med høringen frem mot fristen 01. august 2018. Det
blir viktig å bruke samarbeidsorganet når de nye retningslinjene skal
implementeres, for å sikre enighet om prinsipper som kan føre til likhet i
utdanningsløpene i vår region.
Ny master i jordmorfaget ved UiS v/Henning Garsjø
Grunnet mangel på jordmødre i Stavanger regionen og Sør-Rogaland i en
årrekke, med påfølgende driftsutfordringer for Stavanger Universitetsjukehus
har UiS tidligere i år startet opp planarbeid sammen med Helse Stavanger
vedrørende opprettelse av ny masterutdanning i jordmorfaget. Søknad om
utredningstillatelse ble levert 1. mai. UiS planlegger for opprettelse av 20
studieplasser. Det er planlagt opptak av første kull 2019.

Henning
Garsjø fra
SUS

Presentasjonen ligger vedlagt.
Diskusjon:
 Det var enighet blant medlemmene i samarbeidsorganet at det er et
regionalt ansvar å sørge for at det er forsvarlig jordmor dekning ved
alle sykehus og helseforetak i regionen. Det er også et regionalt
ansvar å sørge for at kvaliteten for praksisperioder for jordmødre
ivaretas.
 Opprettelse av en ny jordmor utdanning vil utfordre den eksisterende
praksisplassfordelingen. Det er EU krav at hver jordmor skal ha
gjennomført minst 40 fødsler. SUS har ikke pasientdekning til å klare
dette internt på sitt sykehus for alle som blir tatt opp på jordmor
utdanning ved UiS, når det eventuelt kommer på plass. Det må tenkes
nytt rundt praksisplasser og samhandling. Det er satt ned en gruppe
ved UiS som skal finne løsninger på dette, men det er enighet om at
dette skal løses i fellesskap.
 Historisk sett er varierer antall fødsler betydelig gjennom året. Det
har vært flest antall fødsler om sommeren under ferieavvikling. Jo
flere kommuner som tilbyr fleksible opptaksperioder i barnehager, jo
mer synes fødslene å fordele seg. I sommermånedene er det ikke
studenter i praksis, kan dette endres på? Er det mulig å gjøre noe med
semesterinndelingen?
 En må tenke nytt rundt oppgavefordelingen i barselløpet. Kan
helsesøstre og sykepleiere for eksempel ta noe av ammeveiledningen
og oppfølging av barselkvinnen etter hjemreise?
 Andel fødsler går ned i landet, dette må inn beregningen for
fremtiden.
 Utdanner jordmødre også til den kapasiteten som er nødvendig for
kommunehelsetjenesten.
Beslutning:
UiS og SUS sørger for å ta med seg de andre aktuelle aktørene i arbeidet for å
sikre at kvalitet i jordmor utdanningen blir ivaretatt i hele regionen. Inkludert
å finne gode løsninger for praksisplasser.
Besøksadresse: Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus, 3. etasje.
Postadresse: Helse Bergen HF, Seksjon for forsking og innovasjon, 5021 Bergen
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Status for arbeidet i samarbeidsorganet for utdanning – Diskusjonssak
I løpet av høsten 2018 skal det legges frem en styresak til styret i Helse Vest
på hvordan samarbeidsorganet har levert i forhold til mandatet.
Det er viktig at samarbeidsorganet har høyt fokus på å levere i tråd med
kjernen i mandatet:
 å vurdere innhold, dimensjonering og endring i utdanningene,
bidra til håndtering av praksisplasser, samt ha en rådgivende
funksjon
I tråd med dette ligger det et forslag om å etablere et arbeidsutvalg som kan
bistå sekretariatet med saksliste og saksforberedelser slik at en er sikret å få
opp aktuelle saker med tilstrekkelig forankring oppover i ledelse ved HF og
UH-institusjon.
Beslutning:
Foreslått arbeidsutvalg gis tilslutning. Sekretariatet følger opp via epost til
medlemmene i samarbeidsorganet for utnevning av aktuelle kandidater som
kan inngå i arbeidsutvalget.
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TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS er et senter som trener helse- og sosialfagsstudenter i Bergen i
tverrprofesjonelt samarbeid. I dag er TVEPS et samarbeid mellom Det
medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet, Grieg Akademiet og Det
juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Fakultet for helse- og sosialfag ved
Høgskulen på Vestlandet, Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling
for helse og omsorg i Bergen kommune.
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Presentasjonen ligger vedlagt.
Oppfølging fra fellesmøtet 11.april 2018
11. april 2018 var det fellesmøte mellom det regionale samarbeidsorganet for
Utdanning og det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon.
I saken gjennomgås oppfølgingspunkene. Siste punkt som skal følges opp
etter fellesmøtet er at det ble besluttet at samarbeidsorganene skal finne tre
konkrete saker samarbeidsorganene kan jobbe sammen mot de kommende
fem årene.

Anders
Bærheim fra
UiB og Sissel
J. Brenna fra
HVL

Anne Sissel
Faugstad
ledet møtet
fra sak 14

Medlemmene i samarbeidsorganet kom med innspill til saker:
 Tjenesteinnovasjon: behov for å binde sammen kvalitetsforbedring,
kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon for å bedre
pasientbehandling.
 Behov for fokus på næringsutvikling i regionen
 Forbedring og endring inn i tjenesten, behov for mer kunnskap om
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teknologi og digitalisering. Lage en grunnpakke for helsearbeidere
som gir de grunnleggende IKT-kunnskap. Det henvises til den ny
forskrift for felles rammeplaner, punkt 11-12 som blant annet sier at
kandidatene skal kjenne til nytenkning
Internasjonalisering; vil vi noe mer med dette på Vestlandet, og kan vi
se til utlandet for å løse noen av praksisutfordringene tilknyttet
manglende pasientgrunnlag i vår region og innad i landet.
Viktig å huske på at vi også utdanner til kommunehelsetjenesten, og
at det fremover må være med fokus på oppgavegliding mellom
kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Beslutning:
Sekretariatet tar med forslagene til lederne for de regionale
samarbeidsorganene.
Eventuelt
Revidert statsbudsjett,
Det er gjennom statsbudsjettet tildelt midler til flere studieplasser innen
sykepleie nasjonalt. Det er snakk om 100 nye studieplasser innen sykepleie.
Flere av utdanningsinstitusjonene, blant annet HVL, UIS og VID har meldt inn
at de ønsker flere studieplasser på bachelor i sykepleie.
Anmodning om innspill om utdanningskapasitet for helsefaglige utdanninger
Helsedirektoratet er i år bedt av HOD om å innhente innspill fra
de regionale helseforetakene og KS om behov for mulige justeringer av
utdanningskapasiteten til helsefaglige utdanninger på universitets- og
høyskolenivå. Fristen for høringen er satt til mandag 17. september 2018.
Denne høringen henger sammen med saken som skal opp i styret i Helse Vest
om at samarbeidsorganet har levert i tråd med kjernen i mandatet. Det
foreslåes å holde et møte om bemanningsbehov ved helseforetakene med
spesielt fokus på videre, etter og masterutdanninger til høsten.
Beslutning:
Sekretariatet planlegger heldagsmøte som går på bemanningsbehov i
helseforetakene, endring og dimensjonering i utdanningene til høsten.
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