Referat

Møte 2/2017

REGIONALT SAMARBEIDSORGAN FOR UTDANNING
Dato
Sted
Til stede

Frafall:

01. desember 2017 kl 09:00-13:00
Clarion Hotel Bergen Airport
Hilde Christiansen, Helse Vest RHF, leder
Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen
Steinar Hunskår, Universitetet i Bergen
Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen
Petter Thornam, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kirsten Lode, Helse Stavanger
Helga Stautland Onarheim, Helse Fonna
Kristin Fjelde Tjelle, VID vitenskapelige høgskole
Bjørg Oftedal, Universitetet i Stavanger
Henrik Aasved, brukerrepresentant
Bjørn Tore Gjertsen, sekretariatet
Sølvi Lerfald, sekretariatet
Maria Holme Lidal, sekretariatet
Kristine Brix Longfellow, Helse Førde
Randi Skår, Høgskulen på Vestlandet
Kristin Akerjordet, Universitetet i Stavanger

Det ble orientert om at Hilde Christiansen ble forsinket og ikke ville nå møtestart. Anne Sissel
Faugstad ble bedt av leder om å tre inn som møteleder til Christiansen kom.

SAK 07/2017

Godkjenning av referat og saksliste

Ingen kommentarer til referat eller saksliste.
Tilslutning
 Referatet og saksliste godkjennes.

SAK 08/2017

Orientering fra institusjonene

UiB, Oddrun Samdal:
 Praksisplasser og praksisutdanning er i fokus i alle utdanningsløp ved UiB. Universitetet er
opptatt av å kunne tilby relevant arbeidslivsutdanning i alle utdanningene i tråd med
stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. UiB har tatt initiativ til et utvalg
som skal jobbe frem en nasjonal strategi for å få til praksis i alle utdanningene. Det foregår
allerede et nasjonalt samarbeid om dette innen helseutdanningene. UiB samarbeider også
med kommunen og næringsrådet i Bergen for å finne strukturer for denne type samarbeid på
relevant nivå slik at det kan utvikles avtaler som skal tilrettelegge for dette. Stort løft for UiB
som institusjon, men også for kommunehelsetjenesten.
 Det kommenteres at helseforetakene kan være attraktive praksisplasser for andre
utdanninger enn helse- og sosialfagene.

Steinar Hunskår, UiB:
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Passe på at det ikke blir for mye fokus på legeutdanningen. Viktig å ta høyde for de 19 andre
helse- og omsorgsutdanningene.
UiB er i en prosess med å fase inn den nye legeutdanningen – ikke ferdig før i 2021.
Rolle- og ansvarsklarhet, viktig å få klarhet i hva som er universitetet sin oppgave,
undervisning, og hva som er helseforetakene sin oppgave, veiledning.
UiB har utdanningsavtaler med de lokale helseforetakene. De har relativt oppdaterte avtaler
med Stavanger, Førde og Fonna (Haugesund), og en avtale som skal revideres med Helse
Bergen, Haukeland Universitetssykehus. Har ikke avtale med Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Forslaget om praksisveilederutdanning på 10 sp som krav for alle veiledere, kommer til å
ramme foretakene hardt. Dette vil være vanskelig å gjennomføre, bør finne andre løsninger.
Interessant utvikling i statsbudsjettforliket, men det er mye som oppleves som uklart om
hvilke konsekvenser det får i denne sammenhengen. Det er ønskelig med en orientering.

Petter Thornhavn – Haraldsplass Diakonale Sykehus:
 Støtter UiBs bekymringer rundt utfordringene med den foreslåtte
praksisveilederutdanningen.
 Avtalen for VID-campus er underskrevet og landet.
 LIS-utdanningen for turnuslegene (LIS 1) er litt utfordrende for sykehuset. Et semester klinisk
undervisning forsvunnet fra Haraldsplass. Dette er erstattet med mindre omfattende
undervisningsoppgaver.

Helga Onarheim – Helse Fonna:
 Støtter de andres saker, opptatt av det samme ved Helse Fonna.

Kristin Fjelde Tjelle, VID:
 VID er nyfusjonert med Høyskolen Diakonova. Dette betyr 700 nye studenter. De holder nå
på å bygge opp nytt helsefakultet.
 NOKUT-tilsyn står for døren, kvalitetssystemet skal ha tilsyn. VID er med i en runde hvor
vitenskapelige høyskoler i Norge skal ha tilsyn.
 Opptatt av nye programplaner for alle helse- og sosialutdanningene og hva som kommer fra
programgruppene på nasjonalt nivå. Var på møte om dette tidligere, tilbakemeldingene fra
lederne i gruppene var positive, de opplevde samarbeidet i gruppene som produktive og
fruktbare.
 Kombinasjonsstillinger mellom høyskolen og helsetjenesten er viktig fremover.
 Støtter sakene de andre har lagt frem.

Bjørg Oftedal, UiS:
 Universitetet er fremdeles i en omstillingsprosess. Har blitt et eget fakultet, som trolig vil
være på plass fra 1.1.2018.
 Ny strategi ute til høring, positive tilbakemeldinger på måten de har organisert arbeidet på.
De har ikke organisert seg i avdelinger og ikke i institutter. Utdanningene blir liggende
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horisontalt, mens avdelingene blir liggende vertikalt. Mye positive tilbakemeldinger på
organiseringen.
Har drevet med praksisutdanning i mange år og opplever stadig økt press på å ta opp flere
studenter. Dette stopper ofte opp på grunn av manglende praksisplasser, her må noe gjøres.
Støtter de andre sakene nevnt av de andre institusjonene/foretakene.

Henrik Aasved, brukerutvalget:
 Nytt for brukerutvalget å tenke på utdanning. Viktig for brukergruppen at det i utdanning blir
satt fokus på kommunikasjon mellom pasient og behandler. Dette er en forutsetning for å få
til samvalg.

Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen:
 Pågående stor omleggingsprosess i foretaket som er krevende. Det skjer en omlegging fra
døgn til dag veldig fort, derfor veldig viktig å tenke nytt om praksisplasser, med fokus på
kvalitet.
 Støtter de andre sakene nevnt av de andre institusjonene/foretakene.
SAK 09/2017 Utarbeide strategi og handlingsplan for samarbeidsorganet for utdanning –
diskusjonssak
Det skal utarbeides en strategi for samarbeidsorganet for utdanning. Utgangspunktet for dette skal
være mandatet.






Innovasjon er viktig og må inn som en del av strategien
Internasjonalisering i utdanningene viktig i den nye tilsynsforskriften. Hvordan kan vi
samarbeide der? Kan dette inngå i strategien?
Viktig at det kommer frem i strategien hvordan samarbeidsorganet kan gjøre en vesentlig
forskjell, og hvordan det kan bidra til at vi får utdannet riktig kompetanse i regionen.
Bestillingen til strategien må spisses, det bes om at sekretariatet legger frem forslag.
Det opplyses om at Husebekk-rapporten hovedsakelig omhandler forskning, men det er
elementer som omhandler utdanning som er sentrale og viktige selv om de er vide.
Rapporten peker blant annet på behov for samarbeid med kommunehelsetjenesten når det
gjelder praksisplasser. Det siste punktet i Husebekkrapporten faller bort fordi det er håndtert
i kvalitetsmeldingen.

Tilslutning
Det settes ned en arbeidsgruppe som utarbeider utkast til strategi og som ser på oppfølging av
Husebekkrapporten. Sekretariatet reviderer mandatet ut fra de innspill som er kommet inn og legger
frem endelig forslag til mandat.
Arbeidsgruppen består av:




1 representant fra Helse Bergen
1 representant fra Helse Stavanger
1 representant fra ett av de mindre foretakene
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1 representant fra Universitetet i Bergen
1 representant fra Universitetet i Stavanger
1 representant fra Høgskulen på Vestlandet
1 representant fra de private ideelle/VID
Leder utpekes av Helse Vest

Forslag til medlemmer som skal sitte i arbeidsgruppen sendes på epost til Maria Holme Lidal
(maria.holme.lidal@helse-bergen.no) senest 17.januar 2018. Første møte for arbeidsgruppen er
onsdag 14. februar 2018, klokken 10:30 – 13:00 på Flesland. Sekretariatet vil forberede bestilling og
sak til arbeidsgruppen. Sekretariatet vil også ha sekretariatsfunksjonen i arbeidsgruppen.
SAK 10/2017 Praksisplasser i utdanningsløpet – diskusjonssak
 Helseforetakene ønsker at det blir tatt utgangspunkt i rapporten «Koordinering av
praksisplasser i Helse Vest, det er gjort grundig og godt arbeid der. Eksempelvis ble følgende
problemstilling trukket frem; det er behov for en bedre fordeling av praksisplasser i regionen.
 Et godt utgangspunkt er å ta vare på det som er godt og gjøre de forbedringene som er
nødvendige.
 Kan det være elementer fra den nye spesialistlegeutdanningen (LIS 1) som kan være
overførbare til de andre utdanningene når vi skal tenke nytt rundt praksisopplæringen?
 For å få en bedre forståelse for hverandre og få felles fokus, kan det være fornuftig å ta en
gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelser slik at vi kan samarbeide om disse i større grad.
 Brukerrepresentanten kommenterer at de opplever samhandling som krevende på alle nivå,
og at her er det et forbedringspotensial. De ber om at det må være fokus på samhandling i
utdanningene og praksisen, dette er veldig viktig for denne gruppen. Det er viktig å tenke på
pasienten som skal møte alle disse studentene.
Tilslutning
 Sekretariatet forbereder en sak om oppfølging av utfordringene knyttet til praksisplasser som
er beskrevet i rapporten og tatt opp i møtet. Dette legges frem i neste møte i
samarbeidsorganet. Sekretariatet ser på hvilke innspill i diskusjonen som kan tas med i
strategiarbeidet som skal settes i gang, jamfør sak 9/2017.

SAK 11/2017
Ingen saker.

Eventuelt

SAK12/2017 Orienteringssaker:
1. Høring – Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanningen, Helse Vest har sendt
høringsuttalelse.
2. Høring vedrørende revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Helse Vest har
sendt høringsuttalelse.
3. Det nasjonale samarbeidsforumet mellom universiteter og helseforetak (NFE-HS-AU) hadde sitt
forrige møte 28.august 2017
4. Felles møte med samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 11. april 2017 – innspill til tema.
5. Innspill til tema som bør løftes opp i samarbeidsorganet
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Orienteringssakene ble ikke gjennomgått.
SAK 13/2017 Orientering om arbeidet med de nye nasjonale retningslinjene for helse- og
sosialfagutdanningen
v/Irene Sørås, Prosjektleder, Kunnskapsdepartementet
Irene Sørås orienterte om arbeidet med de nye nasjonale retningslinjene for helse- og
sosialfagutdanningene (RETHOS).
Bakgrunnen for prosjektet er Meld. St. 13 Utdanning for velferd, som pekte på manglende kontakt
mellom helseforetak og utdanningsinstitusjoner i utarbeiding av utdanningene, og
Kvalitetsmeldingen som kom i fjor som kom med kritikk mot de gamle rammeplanene.
Utdanningsinstitusjonene er vant til å jobbe med rammeplaner og læringsutbyttebeskrivelser, men
det er nytt for helseforetakene. Det er derfor viktig at tjenestene kommer inn med innspill på et tidlig
nok tidspunkt. Irene Sørås og prosjektsekretariatet kan være behjelpelige med å arrangere en dag for
helseforetakene for å samle inn aktuelle innspill.
Tilslutning
 Sekretariatet sammen med prosjektgruppen ledet av Irene Sørås tar initiativ til en fagdag
tidlig i 2018 hvor aktuelle representanter fra tjenesten og helseforetakene til å komme med
innspill til de nye nasjonale retningslinjene.
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