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Samarbeidsorganet for utdanning 
 

 
Sted:                                 Comfort Hotel Bergen Airport 
Møtetidspunkt:              21.11.2019 
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 og Henrik Aasved 

Forfall:                              Anne Marie Joa, Kristin Akerjordet, Randi-Luise Møgster og Oddrun Samdal  
                                           Trine Vingsnes deltok via Skype. Hilde Nesse deltok for Møgster                
Sekretariat:                     Mariana Rød og Renate Grüner 

Leder: Hilde Christiansen 
Referent: Mariana Rød 

 

Sak. 
nr. 

Sak 

31/20
19 

Godkjenning av referat og saksliste 
 
Beslutning 
Referat og saksliste godkjennes.  

32/20
19 

Orienteringssaker 
Fem minutter rundt bordet:  
Helse Vest: Har inngått en avtale med KS, hvor man skal samle krefter om 3 viktige temaer. Et er 
IKT og samhandling, det andre er kompetanse og utdanning. Har kartlagt initiativ mellom 
kommuner og helseforetak, og undersøkt varig verdi av disse initiativene og hva som kunne blitt 
gjort bedre. Dette arbeidet nærmer seg ferdig.  
Kjører årlige forbedringsundersøkelser. Oppsummering fra over 100 000 respondenter, det 
kunne vi vist her i Samarbeidsorganet.  
Nye oppgaver i revidert oppdragsdokument: Dimensjonering av kompetansebehov og 
utdanning.  
Arbeides med videre bruk av Kompetanseportalen, kan være et nyttig virkemiddel når forskrifter 
knyttet til forskjellige utdanninger endres av prosessene som kommer. 
Felles topplederprogram for KS, RHF og HF lagt på anbud. 
Behov for nærmere samarbeid med universitetene knyttet til datavitenskap. Dialogen kan starte 
her, før det går videre.  
UiB: Retningslinjer for RETHOS ikke vedtatt, dette lager en del arbeid. Mye press og mange 
frister. På et halvår skal alle studieordninger ha mentorordning, ordning for meritterte forelesere 
osv. Enorme prosesser, og mange løpende frister. Opptatt med Grimstadutvalget, høringsfrist i 
februar. Har feiret 20 års samarbeid med SUS på medisinerutdanninger. Har utredet plan om å 
opprette dobbeltmaster i helseprofesjon/helseledelse, etter modell fra lignende programmer i 
USA. 
Helse Bergen: Arbeider med RETHOS og studieplaner. Inne i avtalearbeid med UiB, knyttet til 
nivå 3 avtale med medisin. Nivå 1 og 2 er i boks.  
VID: En god del arbeid med studieplaner, særlig med master i avansert klinisk sykepleie, 1 + 1 
modell. Godt mottatt av arbeidslivet, men enkelte utfordringer gjenstår. 50 års jubileum for 
vernepleie, viktig å få fokus på andre utdanninger enn sykepleien.  
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HDS: Brukt mye tid på de nye studieplanene. En del å få på plass knyttet til LIS1, LIS2 og LIS3, 
med læringsaktiviteter knyttet til læringsmål. Reviderer samarbeidsavtale med UiB, og jobber 
med samlokalisering med VID, Ferdighetssenteret, møtelokaler osv. Fortsatt fokus på arbeidet 
knyttet til teknologi i utdanning, særlig på sykepleie, men også medisinstudiet.  
UiS: Har hatt besøk av Nokut i forbindelse med bachelor sykepleie, i ferd med å avslutte arbeidet 
med RETHOS for samme utdanning. Nytt kvalitetssystem. Opptatt av medisinerutdanningen, 
mange prosesser foregår der samtidig. Mye jobb med internasjonalisering og denne satsningen. 
Opplevde en nedgang i svarprosent på Studiebarometeret, også en organisatorisk sak da ansvar 
er flyttet til fakultetsnivå.  
HVL: RETHOS: Godkjent BSV utdanning, er i sluttfasen med sykepleie og studieplanene der. 
Jobber med studieportefølje, og jobber fortsatt med samkjøring av de 5 campusene og videre 
planlegging. Mangler et mastertilbud innen barnevern. Får ikke mer i budsjett, må planlegge 
aktiviteter ut fra det. Har nylig landet avtale med Haukeland / Helse Bergen, vil være mal for 
avtaler med andre helseforetak. Jobber med avtaleverk mot kommuner, og får hjelp av KS til å 
finne gode møtearenaer med kommunene.  
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Orientering om RETHOS fase 2 og 3 v/ Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet 
Orientering sendes medlemmene av samarbeidsorganet. 
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Implementering av nasjonale retningslinjer (RETHOS): Medisin orienterer 
Orientering sendes medlemmene av samarbeidsorganet. 
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Revisjon, Nasjonal Helse- og Sykehusplan: Hva er på utdanningssiden? 
Nasjonal bemanningsmodell vil bli brukt i større grad, men ulike behovskomponenter i de ulike 
opptaksområdene må benyttes.  
 
Et viktig tema: Simulering og ferdighetstrening vil være et viktigere tiltak. Det er besluttet at 
Helse Vest skal ha særlige oppgave for simulering og ferdighetstrening.  Det er særlig viktig i 
forhold til InSitu trening men også for prosedyrer det ikke er tilstrekkelig pasientgrunnlag for.  
Det er også viktig at simulering og ferdighetstrening vil komme til å erstatte «unødvendig 
trening» på pasienter.  Det vil bli mer trening for team. 
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Presisering av statuttene for utdanningsprisen 
Presisering tilsluttes enstemmig.  
 

Eventu

elt 

Ingen saker tatt opp under eventuelt.  
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