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Samarbeidsorganet for utdanning 
 

 
Sted:                                 Comfort Hotel Bergen Airport 
Møtetidspunkt:              04.09.2019 
Innkalt:                             Hilde Christiansen, Randi-Luise Møgster, Helga Onarheim, Trine H. Vingsnes, 

Anne Marie Joa, Rebekka Ljosland, Oddrun Samdal, Steinar Hunskår, Kristin 
Akerjordet, Bjørg Oftedal, Randi Skår, Kristin Fjelde Tjelle, Henrik Aasved, 
Renate Grüner 

Forfall:                              Bjørg Oftedal, Steinar Hunskår (Per-Einar Binder til stede for UiB) 
Sekretariat:                     Mariana Rød, Sølvi Lerfald 

Leder: Hilde Christiansen 
Referent: Mariana Rød 

 

Sak. 
nr. 

Sak 

24/20
19 

Godkjenning av referat og saksliste 
 
Beslutning 
Referat og saksliste godkjennes.  

25/20
19 

Orienteringssaker 
Fem minutter rundt bordet:  
Helse Vest: Bjørn Ivar Bø er blitt leder for arbeidsgruppen som skal jobbe med 
Kompetanseportalen. Viktig å huske at selv om man skal diskutere veien videre, må vi først 
synliggjøre hvilke muligheter vi allerede har og kan utnytte. Siste innspurt med ny nasjonal helse- 
og sykehusplan, med ferdigstilling av temaer som teknologi, helhet og sammenheng osv. Venter 
på rapporten til Grimstadutvalget, dette blir en politisk beslutning vi må støtte opp om når den 
kommer.  
UiB: Har jobbet med stortingsmelding om arbeidslivsrelevans. Vil ta saken knyttet til praksis i 
klinisk ernæring tilbake til fagmiljøet for videre diskusjoner. 
Helse Fonna: Fortsatt mange prosesser knyttet til RETHOS, særlig knyttet til samarbeidet med 
HVL.  
Helse Bergen: Nye LIS1 er i gang, med mange spennende prosjekter. Helse Bergen har jobbet 
mye med avtaler rundt forskning, innovasjon og utdanning med HVL.  
VID: Campussaken er nå avgjort, og Stavanger ble valgt som Campus for Rogaland. Mye arbeid 
opp mot RETHOS og arbeid knyttet til fagplaner. Mye tid har gått til saken rundt ny 
masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Samarbeider med kommuner i hele landet 
om deltids og desentraliserte tilbud. NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling kan skape store 
endringer. Bør opp i dette organet så vi er forberedt.  
HDS: Rebekka Ljosland ny samhandlingssjef, og representant i samarbeidsorganet. Jobber med 
felles lokaler med VID, har også sammen nå et prosjekt med sykepleiepraksis i 
bemanningssenteret. Jobber også mye med kirurgisk praksis for sykepleiere, en situasjon som er 
veldig presset.  
UiS: Ønsker også NOU om lærekraftig utvikling som sak i samarbeidsorganet. Jobber med 
campusutvikling, større nærhet når det bygges ved sykehuset. Har fått godkjent leiearealer ved 
SUS, veldig positivt for tilgang på treningslokaliteter o.l. UiS er kommet til finalen mtp. Senter for 
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fremragende utdanning. To nye utdanninger oppe og går, jordmorutdanningen og bachelor i 
paramedisin som hadde 38 søkere per studieplass.   
HVL: Ønsker også en diskusjon om masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie og NOU 
2019: 12. Merker også trykk på ønsket om desentralisert utdanning. Arbeidet med RETHOS mest 
avansert når det kommer til sykepleie, men jobber med dette også for 7 andre utdanninger. Har 
diskutert inntakskrav som nå ikke bare karakterbasert, men fagbasert. Yngre søkere har en 
fordel, og man mister dermed en del eldre søkere.  
SUS: Gode prosesser rundt samarbeid med HVL. Introduksjonsperioden for LIS1 har økt fra 5 til 7 
dager, en dag simuleres akutte case. Denne dagen ble evaluert til 9,7 av 10, fantastisk 
tilbakemelding. Evalueringer viser at virkelighetsnær praksis er etterspurt.   
 
Praksisplasser, master i klinisk ernæring:  
Haraldsplass og Helse Førde tar 1 ekstra student hver i året, og tilbyr 3 praksisplasser. Helse 
Bergen tar 2 ekstra, og tilbyr dermed totalt 8 praksisplasser i året. Helse Stavanger tar ingen 
ekstra, og holder seg på 4 plasser i året. Helse Fonna øker heller ikke, og tilbyr 1 plass i året. Det 
er da til sammen tilbudt 19 plasser. Behovet er 22 plasser årlig, så 3 mangler fortsatt. Denne 
informasjonen er sendt videre til Mona Kleiven som koordinerer praksisen hos UiB, og hun vil 
følge dette praktisk opp videre.  
 
Møteplan 2020: Utsatt til neste møte. 
 

26/20
19 

Presentasjon av Arbeidslivsportalen 
Arbeidslivsportalen utviklet av OsloMet er en ressurs som i større og større grad nevnes og 
diskuteres i ulike sammenhenger relevante for våre medlemmer. Nadine Kaiser, Delprosjektleder 
prosess/kommunikasjon, presenterte Arbeidslivsportalen for oss via Skype. 
 
Nadines presentasjon og kontaktinformasjon er formidlet til representantene. Viktig at det er en 
dialog med andre helseforetak og instanser som UNIT for å ha oversikt over denne utviklingen. 
 

27/20
19 

Status for avtalearbeid 
UiB: Det medisinske fakultet UiB har på plass overordnede samarbeidsavtaler med alle 
foretakene i Helse Vest.   
Avtalene er forankret i etablerte samarbeidsfora med Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Førde og 
Helse Stavanger. Som partner i Felles utdanningsråd med Haukeland universitetssjukehus inngår 
også Haraldsplass Diakonale sykehus – se mandat og sammensetning på egen nettside. 
Eksisterende avtaler med foretakene dekker samarbeid om både forsknings- og 

utdanningsaktivitet, og UiB har som ledd i oppfølging av nye forskrifter for praksisfeltet sett på 

hvordan avtalene kan spesifiseres ytterligere. Som del av arbeidet ble en egen utdanningsavtale 

(nivå2-avtale) inngått med Haukeland universitetssjukehus november 2018. Denne har detaljerte 

beskrivelser av ansvar, roller og oppgaver for undervisningssamarbeidet og klinisk praksis, og er 

den avtalen som vil tjene som en mal for videre arbeid med avtaler på foretaksnivå.  UiB er 

imidlertid bevisste på at Haukeland - som universitetssykehus på campus - har en tettere 

oppfølging av studentene også i klinisk undervisning, ikke kun i perioder med ekstern praksis.  

For fakultetet som helhet er det et stort spenn i status for avtalene med praksistilbydere, en 

variasjon som henger sammen med behovene i studieprogram som klinisk ernæring, farmasi, 

odontologi, tannpleie, medisin og manuell terapi. Noen avtaler er på individbasis (med den 

enkelte veileder), mens noen er på institusjonsnivå (helseforetak, fylkeskommune etc.). Noen 

program må jobbe videre med kvalitetssikring, mens det for noen må inngås nye avtaler.  

Fakultetet har satt frist for programutvalgene til å ha på plass avtaleporteføljen til 31. januar 
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2020. Fristen gjelder både inngåelse av nye avtaler og kvalitetssikring av eksisterende avtaler. 

Av utfordringer i avtalearbeidet med foretakene er det å få formulert ansvars- og 

oppgaveforhold som favner flere studieprogram, ikke bare medisinstudiet som det dominerende 

programmet.  Konkretisering av rollen som praksisveileder, og hvilket ansvar som følger med 

den, er også et tema som blir drøftet. Her handler det ofte om grensene og/eller samarbeidet 

mellom ansatte med bistillinger ved UiB og ansatte ved foretaket. 

VID: VID inngår overordnede A-avtaler med samarbeidspartnere i arbeidslivet. 
Avtalene omfatter samarbeid om utdanning, inkludert praksisutdanning, forskning, innovasjon, 
kombinasjonsstillinger og eventuelt andre typer prosjekt. 
En B-avtale kan omfatte mer spesifikt samarbeid om praksisutdanning (antall praksisplasser, 
organisering, praksisveiledning, samarbeidsmøter, koordinater mm)  
 
Status pr 2019: 
VID Bergen (sykepleie) har tidligere vært del av en flerpartsavtale mellom Helse Bergen, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, HVL og VID. 
HVL ønsker nå å ha en selvstendig avtale, og er i dialog med Helse Bergen om det. Helse Bergen 
har signalisert at avtale med VID skal inngås etter at avtalen med HVL er ferdigstilt. 
Når det gjelder samarbeidsavtale med Bergen kommune er det avtalt et møte 16.09 hvor tema 
er avtaleverk. Både VID og HVL skal delta på dette møtet.  
VID er med i Kunnskapskommunen (11 kommuner i Bergen regionen), men har ikke overordnede 
avtaler på plass med kommuner i Bergen-regionen. Det arbeides nå med dette. 
 
VID Sandnes (vernepleie og ergoterapi) har på plass samarbeidsavtaler med 10 kommuner og 
ideelle virksomheter i Rogaland (A-avtale og B-avtale om praksisutdanning). 
Sandnes har også inngått avtale med Bergen kommune + noen nærkommuner om samarbeid om 
deltids vernepleierutdanning, hvor praksis inngår (B avtale). 
Når det gjelder samarbeidsavtale med Helse Stavanger er det gjennomført møte om 
samarbeidsavtale med utdanningsavdelingen, og arbeidet med å få på plass denne er i prosess. 
 
HVL: HVL har utarbeidet en samarbeidsavtale med Helse Bergen som blir brukt som mal for 
samarbeidsavtaler med de andre helseforetakene. Dette er en avtale på institusjonsnivå som 
omhandler samarbeid om både forsking og utdanning, og den gjelder derfor alle fakultet ved 
HVL. Denne avtalen blir definert som en nivå 1 avtale. Vi har mål om at alle avtaler på nivå 1 blir 
signert i løpet av oktober 2019. 
Avtaler på nivå 2 skal utarbeides for henholdsvis utdanning og forsking. Dette vil også være 
avtaler som er tverrfakultære. 
Avtaler på nivå 3 skal utarbeides for den enkelte utdanning og vil derfor være knyttet til fakultet. 
Avtalene på alle nivå skal regulere samarbeidsmøter på gjeldende ledernivå og med ansvar 
knyttet til iverksetting av avtalene. I Bergen regulerer nivå 2-avtalen om utdanning et 
samarbeidsmøte mellom HVL, VID, Helse Bergen og Haraldsplass.  
 
UiS: Har faste praksisavtaler for alle utdanninger, men får konsekvenser med økt studentmasse. 
Inngår nå avtaler med distriktskommuner i bachelor sykepleie. Skal også se på overordnet avtale 
mellom UiS og SUS og lande den i løpet av første kvartal neste år, gjennomgår satsningsområder 
sammen.  
 

28/20
19 

Status for Utdanningskonferansen og utdanningsprisen 
 
Program er nå endelig vedtatt, men innledere kan måtte rulleres på under dag 2, da det er 
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usikkert når forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommer.  
Utdanningskonferansen har fått sin egen arrangementsside:  
https://helse-vest.no/arrangementer/helse-vests-utdanningskonferanse-2019-2019-11-21   
Med link til påmelding.  
 
Utdanningskonferansen har også fått sin egen side, under Helse Vests utdanningsseksjon: 
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/utdanningskonferansen-i-
helse-vest    
 
Her skal også all informasjon om Utdanningsprisen komme.  
Det er viktig at representantene i Samarbeidsorganet fortsetter den gode dialogen med 
sekretariatet, og sprer informasjonen til aktuelle kandidater og miljøer. Det er allerede kommet 
inn nominasjoner, og et godt antall påmeldte.  
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Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 
Samarbeidsorganet kan prøve å sende inn eget høringssvar, mer slagkraftig når flere signerer. 
Dersom vi kan enes om et par saker, kan vi sende dette inn. Sekretariatet følger dette opp.  
 
De institusjonene som har sendt inn høringssvar har orientert sekretariatet om dette. HVL har 
spilt inn at det er behov for å forenkle og samordne lover og regelverk, tydeliggjøre medansvaret 
for utdanningsoppdraget hos arbeidslivsaktørene samt se på de økonomiske ulikhetene mellom 
ulike typer praksisordninger i dag. Dette er sentralt for å øke institusjonenes fleksibilitet, og 
minske eller fjerne hindringer som eksisterer i dag mtp. utvikling av samarbeid både nasjonalt og 
internasjonalt. Stortingsmeldingen må også tydeliggjøre at arbeidslivsrelevans har en regional 
dimensjon. Tre eksempler er valgt ut fra HVL som gode eksempel på samarbeid med arbeidslivet: 
• Arbeidslivsretting i sosiologi og historie 
• Regionale kompetansesatsinger: Teknoløft Sogn og Fjordane og KABIS (Kapasitetsløft for 
bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon) 
• Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) 
 
Helse Bergen ser det som positivt med økt fokus på arbeidsrelevans, men påpeker at et sterkt 
fokus på arbeidsrelevans ikke må gå på bekostning av den teoretiske kompetansen 
utdanningene skal bidra med. Mye av den praktiske opplæringen må skje i arbeidslivet etter 
fullført utdanning. Støtter de utfordringer som beskrives i dokumentet. Vil likevel påpeke ut fra 
erfaringer som er gjort i forbindelse med innføring av nye retningslinjer for de helsefaglige 
utdanningene (RETHOS) at det er krevende for arbeidsgivere å bidra med tilstrekkelige ressurser 
med relevant kompetanse innen flere av utdanningene. 
For å sikre kompetanse til å gjennomføre de store endringene vi står overfor ser vi at behovet for 
dobbeltkompetanse, f.eks sykepleier og IKT-kompetanse, lege og ingeniør, vil bli etterspurt. 
Helse Bergen har blant annet samarbeidet med Universitetet i Bergen (Det medisinske fakultet, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin) om et studie innen helseinformatikk (HELIKT).  
Innen de fag med studenter i praksis og gode samarbeidsarenaer mener Helse Bergen det er 
relativt god kjennskap til kandidaters kompetanse. For å ytterlige bedre dette er involvering i 
utvikling av studieprogram og faste samarbeidsarenaer vesentlig.  
Bachelor- og masteroppgaver knyttet til relevante case, og stillinger i studietiden, kan bidra til 
bedre samarbeid om studentenes læring. For å motivere virksomheten til å ta imot flere 
praksisstudenter må utdanning må bli en mer synlig del av virksomheten. På tross av at 
utdanning er en av sykehusets 4 hovedoppgaver viser dette lite igjen i virksomhetsrapportering. 
Utvikling av nasjonale indikatorer som synliggjør utdanningsvirksomheten er ønskelig og noe vi 
mener bør utredes på nasjonal basis. Innen utdanning av helsefagene er ulike styringslinjer 
(Helse og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet) et hinder for tettere samarbeid.  
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https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/utdanningskonferansen-i-helse-vest
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For å oppnå tettere samarbeid om høyere utdanning må utdanning, på samme måte som 
forskning, bli en synlig del av virksomheten, gi uttelling og få status både hos ledere og 
medarbeidere. Økt bruk av bistillinger/delte stillinger kan være et virkemiddel. I tillegg kan 
økonomiske insentiver bidra til mulighet for felles utviklingsprosjekter. 
 
HDS har i sitt innspill lagt vekt på at teknologi bør komme tettere inn i praksis, ikke bare i 
fagplaner. Alle er enige om at dette er viktig, men studentene kan ikke nok når de kommer ut i 
arbeidslivet.  
 
Helse Fonna peker også på at arbeidsrelevans i utdanningene krever samarbeid på 
departementsnivå, og at helsetjenesten bør involveres før nye utdanninger går i gang, særlig 
med tanke på utfordringer knyttet til senere praksisplasser. Økonomisk kompensasjon for arbeid 
rundt praksis i helseinstitusjonene må være rettferdig. Andre tiltak som gir økt forståelse for 
hverandres felt er f.eks. samarbeidsforum og delte stillinger.  
 
Helse Førde er enig i det skisserte utfordringsbildet, og peker på at med den svært raske 
samfunnsmessige og teknologiske utviklingen krever endringskompetanse, da det er utfordrende 
i et utdanningsperspektiv å lage en utdanning som holder seg. Fremtidens arbeidstakere skal 
lære hele livet. Helse Førde peker på studentene bør delta i konkrete prosjekter i studietiden, og 
at utdanningsoppgaven settes større lys på i helseforetakene. Større grad av måloppnåelse bør 
knyttes til dette. Eksempler på gode samarbeid som trekkes frem er; 
- Program for studententreprenørskap.  
- Møteplasser med gründere, lavterskel innovasjonsaktivitet, studentinkubasjon, E-helsepitch. 
- Innovasjonsdag. Ungt entreprenørskap Sogn og Fjordane og HVL samarbeider en dag på høsten 
hvert år på 3.kull ingeniør og sykepleie. Studentene jobber kreativt saman med konkrete 
oppgaver de skal løse.  
- Samarbeidsmidler HVL og Helse Førde. Målet med samarbeidsmidlene er å fremme og 
stimulere til felles prosjekt som kan bidra til å videreutvikle kvaliteten i utdanningstilbudet. 
- Senter for helseforsking. Felles forskingssenter for Helse Førde og HVL med felles 
forskingsleder. Felles stilling med HVL, Helse Førde og Kunnskapsparken for å skape 
innovasjonskultur i HVL og HFD, fremme studententreprenørskap rettet mot helsetjenesten og 
få flere ideer over til kommersialisering. 
 
 
 

30/20
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Implementering av nasjonale retningslinjer (RETHOS): Sykepleie orienterer 
 
UiS, VID og HVL orienterer om sine prosesser. 
 
UiS: Det tilstrebes å opprettholde nåværende praksisstruktur, 8 – 9 ukers praksisstudier 
Utfordrende at den nye forskriften inkluderer barnesykepleie og pediatrisk sykepleie i 
praksisstudiene. Barsel har gått greit, men trykket på pediatri ble for stort. Også utfordrende 
med studenter på observasjon. Forsøkt å flytte noe av observasjonen til barneboliger, men disse 
barna er om mulig enda mer sårbare som bor vekke fra familiene sine i perioder. Har også 
forsøkt å sette opp antall plasser overkommelig for avdelingene og så praktisere «førstemann til 
mølla» for å skrive seg opp. Dette førte til dalende interesse. Rammeplanen blir her altså ikke 
fulgt. Saken har vært oppe i Fagorganet for sjukepleie utan at det har hatt noen virkning. 
Spesifikasjonen kommer frå EU-direktivet, og er derfor så absolutt.  
 
Det står videre i forskriften at «Det kan også legges til rette for praksisstudier ved andre 
relevante praksisarenaer». UiS har valgt å holde hovedpraksisperiodene innenfor de 5 store 
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områdene; geriatri, kirurgisk, medisinsk, psykisk helse og heimesjukepleien. Åpnes nå en 
mulighet for andre praksisfelt, innspill til nå inkluderer sykepleiere på legekontor, poliklinikker, 
sykepleieklinikker / helsehus i kommunene osv. Ingen konkret plan foreligger, men tenkes at 
dette kan inkluderes. Svangerskaps- og barselomsorg vil nok også være gjenstand for diskusjon. 
Ny jordmorutdanning, og større behov for praksisplasser, opplever en god samarbeidskultur med 
SUS angående dette.  
 
Inngår nå nye praksisavtaler med disktrikskommuner som Hjelmeland og Bjerkreim.   
 
Diskuteres om teknologi og digital kompetanse må inn innledningsvis i første studieår, i tillegg 
til i BSY350 hvor det ligger i dag. Må også ha læringsutbytter på dette i alle praksisperiodene, 
dette er nytt i det kommende studieprogrammet. 

  
Nye, utfordrende læringsutbytter:   
- «har kunnskaper om samenes status som urfolk og om samenes rettighet, særlig innenfor 
helse- og sosialfeltet»  
- «kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker 
med urfolks- og minoritetsbakgrunn» 
Vil inkludere dette ved å knytte det opp til BSY350, opp mot kultur og flerkulturell sykepleie. Det 
blir nå utviklet et undervisningsopplegg ved UiT som resten av utdanningene kan dra nytte av, 
ellers er et nytt ressurshefte fra Helsedirektoratet til hjelp. 
 
HVL: HVL har pågående prosjekter knyttet til implementering av RETHOS i følgende utdanninger: 
sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, radiografi, ergoterapi, fysioterapi og bioingeniør.  
I dette møtet var bestillingen knyttet til sykepleierutdanningen. 
HVL har per i dag fem studieprogram i sykepleie og det er nedsatt en prosjektgruppe som består 
av ledere og fagansatte ved alle fem studieprogram. I tillegg deltar studenter og tillitsvalgte i 
prosjektet. Prosjektet ledes av Hanne Marie Heggdal og viseinstituttleder Dagrun Kyrkjebø har et 
overordnet ansvar for prosjektet.  
 
Prosjektet har også en referansegruppe med representanter fra kommunehelseteneste og 
spesialisthelseteneste, brukerrepresentant, tillitsvalgt og to nyutdannede sykepleiere.  
 
Det er på dette tidspunktet utarbeidet et forslag til ny studieplan med inndeling i emner i de tre 
studieårene, inkludert praksisstudier. Dette forslaget er nå på høring og blir også diskutert med 
referansegruppen. Alle innspill blir samlet og presentert for referansegruppen 1.november. Sak 
om ny studieplan skal behandles i utdanningsutvalget den 12.desember og i ledermøtet på 
fakultetet den 17.desember d.å. 
 
På grunn av at EU-direktivet ikke er endet, så er kravet til timer i praksis fremdeles 2300 timer, 
og kravet om praksisarenaer er som før. Dette påvirker selvsagt mulighetene til å utvikle nye 
løsninger. Men det har vært et tydelig fokus i arbeidet med ny studieplan at det er LUB’ene 
(Læringsutbyttene) som er styrende for praksisarenaen. Det gir noen muligheter til å velge andre 
praksisarenaer enn tidligere. Dette kommer også frem i følgende formulering i forskriften: 
 
«For å sikre kvalitet og kontinuitet skal praksisstudiene ha minimum to perioder av minst syv 
ukers varighet, hvorav én periode skal være i kommunale helse- og omsorgstjenester og én 
periode i spesialisthelsetjenesten. De to periodene må inkludere døgnkontinuerlig oppfølging av 
pasienter. Det bør legges til rette for at studenten får erfaring med både poliklinisk-, dag- og 
døgnbehandling i pasientens behandlingskjede i spesialisthelsetjenesten.»  
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Viktig også å nemne at i praksisemnene i spesialisthelsetjenesten er kroniske helseutfordringer 
innlemmet i LUB’ene i tillegg til akutt og kritisk sykdom. Tidligere har de fleste 
sykepleierutdanningene kombinert kroniske helseutfordringer med praskis i 
kommunehelsetjenesten. 
 
Ved HVL skal det innføres et fellesemne på 7,5 studiepoeng i alle bachelorutdanninger som har 
fått tittelen «Danning og akademisk handverk). Fakultet for helse- og sosialvitskap er først ut 
med å innføre dette og innlemmer det i nye studieplaner. 
 
VID: Nytt styringssystem på tre nivåer: 
•Universitets-og høgskoleloven gir hjemmel for faglig styring av utdanningene gjennom 
rammeplaner 
•Felles forskrift for rammeplan for grunnutdanningene  
•Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning 
«Forskriften skal sammen med retningslinjene sikre at institusjonene legger til rette for helse-og 
sosialfagutdanninger med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt 
undervisningsmetoder og vurdering av studentene.» 
Praksis skal aktivt med i planlegging av ny programplan. 
Samspillet mellom utdanning og helsetjenesten skal styrkes. 
 
Forslag til kjernebegrep innhentet via nettbasert kommunikasjonsprogram for samarbeid: 
«Padlet» vår 2018. Fire kjernebegrep som skal prege studenter og sykepleiere uteksaminert ved 
VID: Engasjert, handlekraftig, verdibevisst og kunnskapssøkende.  
 
Våren 2019 hadde pedagoger fra VID og HVL + praksisfeltet workshop om fremtidens 
sykepeleierutdanning. Det ble også sendt ut en invitasjon til praksisfeltet med forespørsel om 
representanter til arbeidsgrupper opp mot de seks kompetanseområdene i retningslinjene.  
 
Høsten 2019 skal læringsutbyttebeskrivelser konkretiseres og operasjonaliseres; 11 
arbeidsgrupper skal organiseres med oppstartsseminar i Oslo. Arbeidet med læringsutbytte og 
innhald skal videreføres. Gruppene jobber via Skype, mail og andre nettbaserte 
kommunikasjonsløsninger 
 
 

Eventu

elt 

Leder av samarbeidsorganet Hilde Christiansen ønsker å ha telefonmøte med alle 
representantene for å diskutere hva som skal løftes opp i organet videre. Det er ønskelig at vi får 
en langsiktig plan for saker, og at sakene vi tar opp treffer godt. Det skjer så mye på 
kompetanseområdet som ikke får kommet frem på utdanningsområdet, og det er mye vi bør ta 
tak i. Vi tar mye konkrete saker, men det strategiske og langsiktige må også komme frem. 
Strategien for utdanning må også følges opp.  
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