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Samarbeidsorganet for utdanning 
 
Sted: Comfort Hotel, Flesland 
Møtetidspunkt: 18.februar 2019, klokken 10:30 – 14:30 
Til stede:                          Hilde Christiansen 
                                           Anne Marie Joa 
                                           Helga Stautland Onarheim 
                                           Terje Flotve 
                                           Henrik Aasved 
                                           Steinar Hunskår 
                                           Oddrun Samdal 
                                           Randi-Luise Møgster  
                                           Kristin Fjelde Tjelle 
                                           Randi Skår 
                                           Marit Eva Solheim (Stiller for Trine Vingsnes) 
                                            
Sekretariat:                     Sølvi Lerfald, Mariana Qamile Rød, Marthe Vaagen Tjemsland 
Forfall:                              Kristin Akerjordet, Bjørg Oftedal            
  

Møteleder: Hilde Christiansen 

Referent: Mariana Qamile Rød 

 

Sak. nr. Sak Ansvar 

01/2019 Godkjenning av referat og saksliste 

- Saksliste OK 

- Skår, kommentar til referat:  Skrivefeil: Referatet refererer til 
Norsk Sykepleierforening, det skal være Norsk Sykepleierforbund. 
Sekretariatet retter opp dette før referatet legges ut.  

Skår kommenterer også at svært detaljerte referater kan være 
utfordrendre, og at det kan oppstå skrivefeil. Sak 23/2018 
nevnes, Christiansen påpeker at referater skal gjenspeile det som 
ble sagt, men at navn og lignende faktafeil kan endres i ettertid. 
Saken står som den er, bestemt med flertall, men med en 
protokolltilførelse. 

 

Hilde 
Christiansen 

02/2019 Orienteringssaker 

- Fem minutter rundt bordet (med fokus på hva som kan 
påvirke samarbeidet) 
 
- Orientering om pågående arbeid med revisjon av Nasjonal 

Alle 

 

Hilde 
Christiansen 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning


 

Besøksadresse: Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus, 3. etasje.  
Postadresse: Helse Bergen HF, Seksjon for forsking og innovasjon, 5021 Bergen 

Nettside: https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning 
 

helse- og sykehusplan i regi av de regionale helseforetakene 
 
Orienteringssaker:  
 
Joa (Helse Stavanger): SUS er kåret til årets lærebedrift av 
Rogaland fylkeskommune, viste i den forbindelse en film. Filmen 
handler om læringer og det å ta fagbrev, ikke høyere utdanning, 
men viser hvordan man innenfor utdanningsfeltet kan bygge 
kompetanse over tid. Prisen kommer etter langvarig og målrettet 
utdanningsarbeid. Viser hvor viktige resultater man kan oppnå i 
utdanningssammenheng som resultat av godt samarbeid.  
Christiansen peker på at SUS sine lærlinger har utmerket seg i 
både EM og VM, og det er en overføringsverdi i disse erfaringene 
som er relevante også for studenter; Hvor mye systematikk fra 
start til slutt betyr.  
 
Møgster (Helse Bergen): HUS har siden sist jobbet tett med HVL i 
forbindelse med ny studieplan og jobber mye med videreutvikling 
bl.a. med praksisplasser og arbeid opp mot kommunen. Dette er 
en lokal prosjektgruppe, mulighet for å koble på andre. Jobber 
bl.a. med struktur og møteplasser. 
LIS: Følger det sentrale som kommer i våre prosesser, mye det 
samme som SUS jobber med. Dette må bredt og solid nok inn i 
alle avdelingene. Fortsatt behov for bevisstgjøring, læringsmål er 
rettighetsfestet. Spesialist i allmennmedisin: Forsøker å få noe 
mer forpliktende, trenger bedre rutiner for at dette. 
 
Skår: PhD-utdanning gått gjennom, venter bare på formell 
godkjenning fra KD. Satser på å starte opp til høsten.  
HVL har jobbet mye med bachelorgradene, nå begynner også 
arbeidet med mastergradene. 
 
Hunskår (UiB): Nærmer seg høringsfrist for RETHOS i de lange 
utdanningene, medisin / farmasi / psykologi. Lite utfordringer, 
utdanningene er i stor grad tilpasset det som kommer. Økt LIS1-
kvote med 200 plasser er foreslått fra Helsedirektoratet. Vi 
henter inn over halvparten av legene fra utlandet uten RETHOS-
krav, så kravene til LIS1 senkes i praksis. 
 
Jobber nå med HUS, nivå 3 utdanningsavtale, på det praktiske 
nivået og samarbeider om detaljerte rutiner. HUS først ute, håper 
på å få til en god mal som kan brukes med andre sykehus man 
samarbeider med. Denne saken går fint, satser på at dette vedtas 
i de respektive organene ila 6 mnd.  
 
Skår (HVL): Fase 1 omhandler bachelor, fase 2: større 
profesjonsutdanninger, dette er på høring nå. Bachelornivå under 
utarbeiding til endelig utkast. Deriblant omtales praksis, må 
forholde seg EU-krav, vanskelig å gå rundt dette. Mer diskusjon 
rundt hvorvidt praksis kan skje i kommunene og styrke denne 
sektoren. 
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Christiansen poengterer at hvis tid i praksis på sykehus blir 
kortere, har det også sine utfordringer.  
 
Tjelle (VID): Mye likt som sist. Jobber med RETHOS, venter på 
endelig forskrift. Jobber også med sammenstilling av kliniske 
videreutdanninger. Har master i klinisk sykepleie i Oslo, 
videreutdanning i Bergen vil inngå som første år på denne 
masteren. Holder seg til 1 + 1 modell.  
 
Samdal (UiB): Mye fokus på RETHOS, gode prosesser i alle 
fagmiljø, men er utfordringer med prioriteringer. Når RETHOS 
prioriteres, går noe annet ut, dette har vært diskutert bl.a. på 
psykologi. Lenge før RETHOS har det vært utfordringer knyttet til 
finansieringsrammer som ikke er avklart mellom 
primærhelsetjenesten og medisinutdanningen. Kommunene får 
ikke tildelt midler på samme måte som foretakene, dermed ikke 
samme retningslinjer for å ta mot studenter i praksis. 
Stortingsmelding for praksis må vi følge opp, bør tydeliggjøre 
skillet mellom praksis i profesjonsstudiene som er obligatorisk og 
andre og trenger finansierig. Her bør en forhandlingsåpning 
komme. 
 
Skår (HVL): Ulikt lovverk i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
KS veldig pådriver for at dette skal finansieres likt. Evig diskusjon 
knyttet til at det er forskjellige departementer som styrer.  
 
Christiansen (Helse Vest): RHF-ene legger til grunn at 
budsjettsituasjonen er krevende og vil forbli krevende. Helse- og 
omsorgsdepartementet har etablert felles møtearena med 
Knnskaspsdepartementet, særlig med hensyn til tema som vil 
være viktige knyttet til forslag til revidert nasjonal helse- og 
sykehusplan.  
 
Solheim (Helse Førde): Mulighet for samarbeid med 
kommunenivået / KS? Større gjennomslagskraft hvis vi slår oss 
sammen om noen saker.  
 
Christiansen (Helse Vest): Orientering ny nasjonal helse- og 
sykehusplan:  
- Innspill til nye måter å samhandle på, finne formen for mer 
partnerskap enn å være parter.  Psykisk helsevern et ett av flere 
viktige tema som vil bli viet stor plass.  I tillegg er det helhet og 
sammenheng, teknologi og kompetanse som er hovedtema i 
arbeidet som pågår.  
Det vil være viktig å styrket samarbeidet  med 
utdanningsinstitusjonene  bl.a. med tanke på dimensjonering,  
innhold og forberedte gode praksisperioder.  
- Hovedinnspill fra regionene: Bedre kompetansestyring og 
ledelse, peke ut retning og langsiktige tydelige tiltak som gir 
bærekraft i generasjonsperspektiv. Kompetanseplanlegging og –
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utvikling; Hvem kan gjøre hvilke oppgaver? Viktig å beholde og 
utvikle de medarbeiderne man har. Når man utdanner og bruker 
mye ressurser på spesialister, i større grad utvikle og beholde 
medarbeidere.  Historisk har det vært satset betydelig i 
inngangen til yrkeskarrieren for de enklete fagene.  En bør se mer 
helhetlig over lengre perspektiv. Skal vi beholde og utvikle 
medarbeidere må vi balansere dette på en bedre måte i 
fremtiden. Et annet viktig tema er å ha rett person til å utføre de 
rette oppgavene; bedre og rett oppgavedeling.  
- Rekruttering: Det er i stor grad rekruttering i halvparten av 
befolkningen.  Det vil være viktig å bidra til bedre kjønnsbalanse i 
fremtiden.  
- Foregår mange utredninger på departementsnivå, vi har løftet 
fram det vi fra foretakene mener er viktig. Helsedirektoratet har 
lagt frem en rapport der de mener 200 nye LIS1-stillinger er 
nødvendig.  Legeforeningen ønsker også et handlingsrom for at 
500 får allmennlegespesialistutdanning.  Det er viktig å balansere 
dette i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet.  Det bør diskuteres 
om flere prosedyrer bør skje uten «øving» på pasienter som 
bidrag til høyere pasientsikkerhet og kvalitet, (for dem som 
egentlig ikke skal utføre en spesifikk oppgave som del av sin 
senere spesialitet).  
 

03/2019 Kompetansebehov i sykehuset – oppfølging av sak 17/2018, 
18/2018 og 23/18 

 

Christiansen (Helse Vest): Viktig at vi er enige om noen 
overordnede strategiske prosesser.  Vi bør ha et felles 
utgangspunkt når vi diskuterer saker som legges frem i 
samarbeidsorganet. Det er helt avgjørende at vi har noen  
prinsipper som bidrar til at vi sammen jobber for å bidrar til å 
dekke helseforetakenes behov, og at dette også ses opp mot 
eksterne behov i f.eks. kommunene. Dette bør vi få bedre til. Det 
viktigste er at vi orienterer hverandre tidlig om nye behov og 
endringsbehov, og hvilke konsekvenser dette eventuelt har.  
Selvsagt skal det tas hensyn til UH sektorens andre oppgaver som 
er forskning mm, men samarbeidsorganet har sine avklarte 
oppgaver og rolle gitt av styret i Helse Vest. 

Et eksempel: Tilbud til pasientene endrer seg mye.  Ett eksempel 
dimensjonering av av fysioterapi. Det blir mer og mer  
dagbehandling og poliklinikk. Foretakene sier hvert år at de ikke 
kan gi fysioterapistudentene god nok praksis, fylkesmannen 
kommer med påbud om flere praksisplasser enn det som kan gi 
gode kvalitative praksisperioder. Vi må ha balanse mellom 
utdanningene og behovet. Det er også nødvendig å se 
mulighetene for andre praksisarenaer utover sykehusene.  Det vi 
trenger, kontra å peke finger mot hverandre,  er åpenhet for å 
spille hverandre gode. En viktig læring er at balansen for 
jordmorutdanningen på Vestlandet om noen år bør gjennomgås 

Hilde 
Christiansen 
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og dimensjoneres igjen for å treffe det behovet tjenestene har 
behov for. Det har vært og er fortsatt utfordringer med 
tilstrekkelig jordmorkapasitet. Ser vi noen år fremover i tid, kan vi 
stå i en helt annen situasjon. Vi kan legge til grunn at det ordner 
seg, vi må planlegge på et tidlig tidspunkt. Kommunene skal også 
bygge opp et godt tilbud over tid. Dette er ett eksempel som 
viser at vi må være mye mer føre var og gå i takt sammen, være 
åpne for nye justeringer når det er nødvendig.  Vi må være 
strategiske nok til å ta opp diskusjoner som hjelper de felles 
utfordringene vi har. Får ikke vi det til her på Vestlandet, gjør 
ingen det for oss. 

Saken om organisering av mastergrader tas ikke opp på nytt, 
siden et vedtak allerede er på plass. Men for å jobbe konstruktivt 
videre, både med vanskelige og mindre utfordrende saker, 
ønsker Arbeidsutvalget at to prinsipper for samarbeid legges til.  
Medlemmene diskuterte punktene, da særlig det andre punktet 
åpnet en diskusjon om i hvor stor grad vi skal kunne videreføre 
noe til det nasjonale nivået, når det ikke er åpenbart hvem 
henvendelsene skulle gått til.  

              Tilslutning: 

 Informasjon og orientering. Saker som har konsekvenser 
for begge sektorene, og er i tråd med strategiske 
målsettinger, skal legges frem for samarbeidsorganet på 
et tidlig tidspunkt slik at nye behov, endringsbehov og 
konsekvenser for praksisplasser og areal kan diskuteres 
med formål om å finne gode løsninger. 

 Innspill til nasjonale nivå. Samarbeidsorganet for 
utdanning er enige om å løfte saker som krever felles 
prioritering og retning til nasjonalt nivå. Ved behov bør 
også tilsvarende samarbeidsorgan i andre regioner 
involveres.  

 

Hunskår (UiB) foreslår å teste to saker videre, som greit kan 
brukes som caser Samarbeidsorganet kan jobbe med, men som 
ikke er konfliktfylte: Utdanningene innen farmasi og klinisk 
ernæring. Senere kan også medisinutdanningen brukes. 
Sekretariatet følger dette opp.  

Christiansen (Helse Vest): Dimensjonering, innhold og behov i 
alle grunn- og videreutdanninger er hovedoppgavene for 
samarbeidsorganet.  Det er dette vi bør konsentrere oss om. Et 
årshjul kunne vært veldig konstruktivt, for å sikre at vi i 
Samarbeidsorganet går mer i takt med pulsen i foretakene og for 
UH sektoren. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til årshjul 
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04/2019  Jordmorutdanningen – praksisplasser 

- Status for arbeidet 

UiS er ikke til stede med representanter i møtet. Saken bør av 
den grunn avventes til neste møte. Helse Stavanger og Helse 
Bergen poengterer at det er en kabal som fortsatt må finne sin 
løsning, og at foretakene må diskutere dette. Mye informasjon 
finnes allerede i brevet som nylig ble sendt ut fra Helse Vest 
knyttet til praksisplasser i regionen. Åpning for å også samarbeide 
med Helse Midt Norge.  

Saken diskuteres videre på møtet i april. 

 

Alle 

05/2019 

 

Status for arbeidet med utdanningsstrategien 

Utkastet Flaatten presenterer er endelig utkast, men innspill 
ønskes. Han peker på noen begrensninger knyttet til rapporten, 
blant annet at KS ikke er med, da mye viktig utvikling skjer 
utenfor de tradisjonelle utdanningssfærene, som kommunene. 
Kommunen bør derfor ses på som en tredje part, i tillegg til 
utdanning / helseforetak. Strategien ser heller ikke på 
spesialistutdanninger, og det er også noe som kan vurderes å 
inkludere senere.  

Strategien viser at samspill mellom helseforetakene og 
utdanningsinstitusjonene er viktig allerede i grunnutdanningene 
for å unngå at man utdanner «skrivebordpersonell» – En uheldig 
utvikling man har sett i flere andre land. Felles arenaer er viktig 
for å unngå parallelle løp. Forskning utføres for eksempel begge 
steder, med mer grunnforskning og lab på 
utdanningsinstitusjonene og mer klinisk forskning på sykehusene, 
med dette er glidende, og det er viktig at det samarbeides her. 

Areal: Tinglyst sameie anbefales som den foretrukne modellen. 
Alternativt kan en leiemodell benyttes. Stor variasjon på dette 
feltet, og det finnes forskjellige anbefalinger. Generelt kan det 
settes større krav til areal, et enkelt eksempel kan være 
kombirom, som kan både brukes til undervisning av små grupper 
og en plass for pårørende.  

Strategien har tre mål:  

1. Relevans 

Samarbeidsorganet skal bidra til relevant innhold i 
utdanningene, og at endringer blir gjort på grunnlag av 
behov i og utvikling i helse- og omsorgstjenesten. 

2. Kvalitet 

Samarbeidsorganet skal bidra til god kvalitet i 
utdanningene med innovativt fokus. 

3. Dimensjonering 

Hans 
Flaatten/UIB 
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Samarbeidsorganet skal bidra til sammenheng mellom 
utdanningskapasitet og behov på tvers av regionen. 

Strategien har ingen tidsplan, og kan evalueres underveis. 

Samarbeidsorganet mener dokumentet ikke utfordrer 
Samarbeidsorganets opprinnelige mandat, men forsterker 
prinsippene vi jobber ut fra.  

Det ble i diskusjonen påpekt at diskusjon rundt areal og hvordan 
dette skal håndteres ikke tilligger samarbeidsorganet for 
utdanning.  Det ble også gitt innspill til at det ikke foreligger 
praksis for å tinglyse rett til arealer.  Arealbruk blir i stor grad 
regulert med egne avtaler/leieavtaler osv.  

Strategien underbygger mandatet for samarbeidsorganet og vil 
bli lagt til grunn for det videre arbeidet.  Strategien med de 
justeringer som fremkom i møtet ble vedtatt.  

 

06/2019 Forslag til tema for regional utdanningskonferanse 
 
- Det foreslås at programkomitéen i større grad gjenspeiler 
demografien i Helse Vest. Helse Fonna og Helse Førde følger opp 
med å finne en representant til komitéen. Ellers er 
tilbakemeldingene at blir en god komité som skal ha ansvar for 
programmet.  Det ønskes innspill fra samarbeidsorganets 
medlemmer. Har medlemmene forslag på et senere tidspunkt, må 
dette spilles inn til sekretariatet. Vi bør også invitere KS / 
kommunene som deltakere.  
 
Samdal (UiB) foreslår å aktivt bruke strategien som nettopp er 
fremlagt (strategi for utdanning), de tre målene kan være et 
fornuftig sted å starte når vi skal finne tema for konferansen.  
 
Solheim (Helse Førde): Ligger mye symbolikk bak at den første 
konferansen for hele regionen nå organiseres, lokale har vært 
organisert før. Hun påpeker at det er viktig at alle som kommer på 
konferansen føler et felles eierskap – og at konferansen derfor må 
favne bredt og ikke bli for spesialisert. Solheim peker også på at 
selv om det er en regional konferanse, bør vi være åpne for 
internasjonale innledere og generelt satse høyt når det gjelder 
hven vi vil få til å presentere. Hun foreslår også å fokusere på 
praksis.  
 
Joa (Helse Stavanger): Det bør løftes frem hvorfor det er attraktivt 
å ta en utdanning innen helse. Det er en sektor med rike 
muligheter, mye press og utfordringer, men også mye spennende 
som skjer – og mer kommer. Utdanningskonferansen bør bidra til 
dette løftet, og bidra til å ha tro på det vi driver med. Vi må også 
ha fokus på holdninger og generasjonsskifte, hvordan kan vi best 
forstå de unge vi nå utdanner til fremtidens jobber? 
 

Mariana Rød 
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 Konklusjon: Samarbeidsorganet mener konferansen er lagt til et 
for tidlig tidspunkt, og datoen krasjer for mange. Konferansen 
legges derfor heller til 21. – 22. november.  
 
Christiansen ønsker at Kommunikasjonsavdelingen involveres, og 
at det jobbes med et slagord / one-liner. Sekretariatet følger opp 
og tar kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.  
 

07/2019 Mulighet for utdanningspris? Kriterier, prosess o.l. 
 
- Flere påpeker at en sum på rundt for eksempel 200 000 kr er 
mye penger, og det er viktig at vi tenker godt gjennom kva 
prispengene kan brukes til. Greit å sette noen kriterier / 
begrensninger på hva pengene kan brukes til.  
- Flere uttrykker at de synes de foreløbige kriteriene er litt strenge 
og kunne vært litt rundere i kantene. Samtidig må det være noen 
krav, kan ikke være en helt åpen prosess, når det er snakk om en 
pris som skal gi prestisje og har en høy pengesum i premie i tillegg. 
Det ble også påpekt at prisen ikke bør fremme individuelle 
tildelinger, men at prisen skal bidra til å fokusere på utdaning og 
kompetanse, at midlene skal nyttes der det skjer. 
- Sekretariatet sender ut teksten på sirkulasjon. Alle medlemmene 
av samarbeidsorganet kan få komme med innspill og forslag, og 
fristen for å komme med tilbakemelding ble satt til 1. mars. 

Mariana Rød 
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