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Samarbeidsorganet for utdanning 
 

 
Sted:                                 Comfort Hotel Bergen Airport 
Møtetidspunkt:              06.06.2019 
Innkalt:                             Hilde Christiansen, Randi-Luise Møgster, Helga Onarheim, Trine Vingsnes, Anne 

Marie Joa, Petter Thornam, Oddrun Samdal, Steinar Hunskår, Kristin Akerjordet, 
Bjørg Oftedal, Randi Skår, Kristin Fjelde Tjelle, Henrik Aasved  

Forfall:                              Oddrun Samdal, Steinar Hunskår, Randi Skår, Henrik Aasved, Kristin Akerjordet 
Sekretariat:                     Mariana Rød, Sølvi Lerfald 

Leder: Hilde Christiansen 
Referent: Mariana Rød 

 

Sak. 
nr. 

Sak 

18/20
19 

Godkjenning av referat og saksliste 
 
Beslutning 
Referat og saksliste godkjennes.  

19/20
19 

Orienteringssaker:  
 
Fem minutter rundt bordet: VID: Innfører felles klinisk master for videreutdanninger. Jobber 
med RETHOS og fagplaner, samt den pågående campusprosessen. I Bergen blir det samling med 
tidligere Betanien og Haraldsplass, planen er å være ferdig i 2021 og knyttet til Haraldsplass 
Sykehus. I Rogaland må det avgjøres om campus skal til Stavanger eller Sandnes, dette avgjøres 
18. juni.  
 
HUS: Søknadsprosessen knyttet til kombinerte stillinger mellom VID og Haukeland avsluttet. 21 
søkere, spredning mellom sykepleiere, radiografer og flere ansattgrupper. Har hatt en god 
workshop med tilhørende kommuner, og jobbet med spørsmål knyttet til koblingen mellom 
sykehus, kommune og praksis.  
 
UiS: UiS har hatt en hektisk vår med mye aktivitet, blant annet en søknad om å krediteres som 
senter for fremragende utdanning. Dette blir avgjort i juni. UiS går for tiden gjennom hele sin 
studieportefølje, og ser på styrker og hva som eventuelt bør fases ut. Gode søkertall på nye 
utdanninger, blant annet 40 søkere per studieplass ved paramedic. NOKUT har også tatt mye 
oppmerksomhet den siste tiden, sykepleien får tilsyn til høsten.  
 
Helse Vest: Har hatt møter med UiS og UiB angående medisinerutdanning. Håper på gode 
prosesser og at behovet for medisinerutdanning på Vestlandet møtes. I dag utdannes nesten like 
mange norske leger i utlandet som i Norge. Viktig at man læres opp i sitt eget samfunn, og det er 
også vanskelig å holde på studentene ved utdanningsstedet.  
 
Persontilpasset medisin: Viktig at studentene vet hva som kommer. Informasjonen tas til 
orientering.  
 

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 
 

20/20
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Samarbeid med kommunesektoren 
Samarbeidsorganet ber ikke styret om revidert mandat og utvider med nye medlemmer. En eller 
to ganger i året kan vi organisere et fellesmøte med kommunesektoren og se på saker av felles 
interesse.  
HFenes samhandlingssjefer bør kobles på. Ny samhandlingssjef på Haraldsplass og tidligere 
helsebyråd, Rebekka Ljosland, kan også bidra. Det er også viktig at forskjellige kommuner, både 
store og små, representeres og presenterer sine ulike behov og forutsetninger – slik at det ikke 
bare er de samme kommunene som høres. Representant fra Fagråd 6 kan også være aktuelt.  
 
Det finnes allerede en del formalisert arbeid mellom kommunene og UH-sektoren gjennom for 
eksempel samarbeid knyttet til arbeidslivet. Viktig at dette blir spisset og tilbyr noe nytt. Kan 
være en fin arena for å snakke bredt om kompetansebehov, teknologi osv. Kommunene må på 
banen angående for eksempel medisinerutdanningen, vi utdanner ikke bare til sykehus men også 
kommunene. Øker antall LIS-stillinger med 200, er dette et eksempel på noe som vil treffe alle 
parter hardt på Vestlandet, og noe vi kunne tjent på å se på i fellesskap.  
 
Tilslutning  
Samarbeidsorganet har ansvar for å invitere kommunene inn gjennom relevante aktører, men vi 
har et felles ansvar for at tema treffer bra. 
 

21/20
19 

Nasjonale retningslinjer for fase 1, RETHOS 
Helse Vest: Har bedt helseforetakene om å evaluere konsekvensene. Tilbakemeldingene er at 
dette for det meste er høyst overkommelig og at prosessen går greit. Noen justeringer må til. 
Det som er forskriftsfestet må både UH og HF forholde seg til.  
Disse kravene må nå operasjonaliseres og konkretiseres. Det er ønskelig at vi kan standardisere 
dette slik at utdanningene på Vestlandet blir samkjørte. Uavhengig av hvor man utdanner seg på 
Vestlandet som sykepleier, skal man få en tilsvarende utdanning. Det er litt for tidlig enda, men i 
alle fall på nyåret bør vi få noen presentasjoner av hvordan disse prosessene ser ut for noen av 
helsefagene. Det er mye som skjer knyttet til disse prosessene, med workshops hos alle 
aktørene. Vi bør spille dette inn også hos oss.  
 
VID: Overordnede retningslinjer er stort sett de samme, men UH-sektoren har også fått i mandat 
å få frem en profil, gis rom for ulike profiler. Men med for eksempel sykepleie er så mye fastsatt 
at det blir ikke mye forskjell. Mer langsiktig med overordnede mål enn rammeplaner, slik at man 
kan utvikle og tilpasse. Men det som sies om praksis er mer rigid, med lengde og lignende. Når 
pasientgrunnlaget ikke alltid er der, og ansatte allerede sier det er veldig mange 
praksisstudenter, blir dette en utfordring.  
 
UiS: Godt i gang med prosessen, har en arbeidsgruppe som jobber med å implementere dette. 
Trenger ikke å endre på mye. I møter med SUS fremkommer det at ikke veldig mye vil endre seg 
når det kommer til praksis. Utfordringen er knyttet til pasientgrunnlag. Ser allerede nå at det for 
eksempel ikke er nok pasienter til at man kan oppfylle praksiskrav knyttet til barnepasienter / 
pediatri. Dette er lagt til grunn via EU-direktiv, men vil ikke gå, og bør gis tilbakemelding om. 
Simulering kan være en løsning, i tillegg til samarbeid med kommunehelsetjenesten. Vil komme 
diskusjoner rundt praksis og læringsutbytte.  
Det er også vanskeligheter knyttet til internasjonal student ut- og innveksling. Alle utdanninger 
skal nå ha internasjonale avtaler, dette er utfordrende. Utdanninger stoppes om dette ikke 
kommer gjennom. 
 
Haraldsplass: For å ta mot praksisstudenter trengs ressurser, eller så må vi se på selve innholdet i 
praksisen. Kirurgisk aktivitet går for eksempel ned. Liggetid går ned, mer dagkirurgi, mer 
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videokonferanser. Vi må tenke langsiktig, og se hvilke endringer som kommer de neste årene. 
Haraldsplass har kuttet halvparten av sengeplassene på kirurgisk, men har like mange studenter, 
og bes om å ta flere.  
 
Det arbeides også med avtalemaler, hovedsakelig med standardisering.  
 
Tilslutning 
Avtaledokumenter: Sekretariatet følger ikke dette opp, fungerer bra på nåværende tidspunkt. 
Medlemmene kan løfte opp problemstillinger knyttet til dette om nødvendig, sekretariatet følger 
opp om det kommer en klar bestilling.  
Til neste møte presenteres disse prosessene for konkrete utdanninger, ønskelig at vi begynner 
med medisin og sykepleie.  
 

22/20
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Status: Praksisplasser i klinisk ernæring 
Alle foretakene har kommet med tilbud, i tillegg til Haraldsplass. Andre private ideelle kan ikke 
tilby plasser da de ikke har egen ernæringsfysiolog som kan veilede. Svar fra Bergen kommune er 
underveis, alle andre kommuner har sagt nei. Det er behov for denne typen kompetanse, men 
stillingene mangler. Det skorter dermed på tilbudssiden med tanke på veiledning.  
 
Med 15 praksisplasser på plass årlig, mangler vi 7. Forventes at dette kommer på plass, enten 
ved at en ekstra student kan komme samtidig, eller at det gjennomføres flere praksisperioder.  
 
Tilslutning 
Sekretariatet sender ut en ny henvendelse til helseforetakene.  
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Kompetanseportalen som bindeledd mellom studier og praksis 
Presentasjon v/ Anne Mette Koch 
 
Kompetanseportalen har vært brukt i 10 år, men store endringer er underveis. Brukes nå 
nasjonalt for opplæringen av LIS, og blir nå også utviklet til å dokumentere opplæring av 
helsefagarbeidere. I forbindelse med nye retningslinjer, er det ønskelig å se om læringsutbytte 
kan dokumenteres gjennom bruk av Kompetanseportalen for andre utdanninger og slik sikre lik 
prosess på tvers av regionen. Vi vil tjene på en standardisering knyttet til praksis, slik at 
studentene vet bedre hva de kan forvente seg. Dette er også et ledd i digitaliseringsutviklingen, 
man oppnår ryddighet i dokumentasjon og slipper papirene. I første omgang videre vil fokuset 
være på sykepleiestudenter.  
 
For LIS er all utdanning knyttet til sykehus. For andre studenter vil UH-sektoren ha 
hovedansvaret, og sykehusene bidra. Dette er en utfordring som må løses, slik at alle kan ha den 
tilgangen de trenger. Denne overføringen bør gå fint, programmet er fleksibelt, og har allerede 
erfaring med andre aktører og komplekse strukturer. Viktig at hver enkelt medarbeider kan 
engasjeres og involveres her. Programmet er tilgangsstyrt, men tillater informasjonsoverføring 
mellom aktører. Personvern er derfor også et tema, viktig at kun den informasjonen som skal 
videreføres blir det. Mange elementer rollestyres (med tanke på hvem som ser hva). Man kan 
hele veien se hva som er gjennomført og ikke via dashboard, enkelt å planlegge videre. Hva man 
skal lære og forventninger til praksisopphold tydeliggjøres. Alle disse rollene kan overføres til 
andre utdanninger.  
 
En spennende mulighet for fremtiden er at programmet kan brukes til å lage fellesplaner innen 
emner som IKT og kommunikasjon, eller praktiske ting som brannvern som alle ansatte skal 
gjennom. Positivt at studentene selv er aktive gjennom programmet, vi ser gjennom LIS at dette 
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fungerer. Kommer seg ikke videre til f.eks. til kommunen om de ikke kan vise at de har oppnådd 
alle læringsmålene.  
 
Læringsmål må oversettes til operative muligheter i programmet, og det må fastsettes hvordan 
dette skal ordnes administrativt, hvem som følger opp endringer i læreplaner osv. Det som er 
forskriftsfestet kan enkelt importeres, og programmet kan være fleksibelt og arrangeres 
annerledes. Mange studenter fra forskjellige utdanninger vil også innom kommunene på et 
tidspunkt, og dette har blitt løst allerede for over 400 kommuner.  
 
Medlemmene av Samarbeidsorganet stiller seg positive til å se på mulighetene for en felles 
videreutvikling av Kompetanseportalen, så lenge det er mulighet for å være noe fleksibel. Det 
finnes absolutt rom for variasjon i programmet, men mye må man kunne enes om. Løsningen er 
valgt, dette har tatt 15 år å utvikle, og det er denne løsningen UH-sektoren inviteres med på å 
gjøre til en felles plattform.  
 
Tilslutning 
Sekretariatet nedsetter en arbeidsgruppe, og lager mandat for arbeidsgruppens arbeid. Målet er 
å gå i gang til høsten neste år.  
 

Eventu

elt 

Ingenting lagt til under eventuelt.  
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