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Samarbeidsorganet for utdanning 
 
Møtetidspunkt: 19.februar 2020 kl.1030-1430 
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport  
Tilstede: Hilde Christiansen (Helse Vest), Oddrun Samdal (UiB), Steinar Hunskår (UiB), Randi Skår 
(HVL), Kristin Fjelde Tjelle (VID), Anne Marie Joa (Helse Stavanger), Helga Stautland Onarheim (Helse 
Fonna), Randi-Luise Møgster (Helse Bergen), Elena Sandgate (HDS) og Henrik Aasved 
(Brukerrepresentant) observatør 
Ikke tilstede: Kristin Akerjordet (UiS), Bjørg Oftedal (UiS) og Trine Hunskår Vingsnes (Helse Førde),  

Møteleder: Hilde Christiansen 

Referent: Hilde Nesse/Anne Mette Koch 

 

Sak. nr. Sak 

01/2020 Godkjenning av referat fra møte 21.11.2019 

Referat godkjent. 

Saksliste godkjent.  

Eventuelt: ingen saker meldt. 

02/2020 Orienteringer – gjensidig informasjonsutveksling 
 
Universitet i Bergen (UiB) 

 RETHOS 2 er godkjent av Kunnskapsdepartementet (KD). Det pågår nå intern rigging av 
studieplaner med særlig fokus på kvalitetssikringssystem.  

 Mentor-ordning: Målsetting at alle studieprogram på UiB-MED skal etablere 
mentorordning. 

 Merittering av undervisere: Her er regelverk utarbeidet.  

 Samarbeid mellom UiB og Helse Bergen om arbeidslivserfaring for studier uten 
obligatorisk praksis i studieplanen (disiplinfagene): En arbeidsgruppe skal settes ned 
for å jobbe frem avtale og retningslinjer for dette. 
 

VID vitenskapelige høgskole 

 Nye studieplaner (på bakgrunn av RETHOS 1): Arbeidet ikke helt i havn, det er nå en 
siste runde i utdanningsutvalgene. Neste fase er implementering. Det blir en felles plan 
for VID Oslo og Bergen. Det pågår samarbeid med helseforetakene om 
praksisorganisering. 

 Campusutvikling i Bergen, Oslo og Rogaland: Tversgående prosjekt med felles tenkning 
rundt pedagogisk utvikling av ferdighetstrening. Dette skjer i et samarbeid med 
kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Rekruttering av lærerressurser innen helsefagene er en utfordring. Her konkurrenter 
VID med andre utdanningsinstitusjoner og helseforetak. 

 En milepæl er nådd: 60 % av professorene ved VID er nå kvinner. 
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Høgskolen på Vestlandet (HVL) 

 Samarbeidsavtale med Helse Bergen og Helse Førde er signert – avtaleutkast er sendt 
til HDS og Helse Stavanger.  

 Det planlegges med både gammel og ny studieplan fra høsten 2020. For 
sykepleieutdanningen vil dette ikke skape problemer i forhold til praksis i sykehusene. 

 Det er etablert et internt HVL-praksisprosjekt hvor paksisfeltet er involvert. Fokus i 
prosjektet er på utdanningskvalitet. 
 

Helse Bergen (HB) 

 Nivå II avtaler for utdanning med HVL og VID er under arbeid – viktig at disse avtalene 
blir godt forankret i de ulike fagmiljøene slik at de kan bli nyttige verktøy i 
samarbeidet. 

 Helsepedagogikk: Utdanningstilbud ved HUS er nylig revidert (3 dager + 1 dag) og 
evaluert som et godt tilbud. Det er mottatt midler fra Alrek helseklynge for å lage en 
brukerstyrt opplæringsdag for deltakere på kurset. Det er dialog med UiB om dette kan 
inngå som en valgfri modul for legestudenter. 

 ALREK helseklynge er et godt samarbeidsprosjekt mellom HF, kommune, UiB, HVL og 
VID. Målet er å koble sammen utdanning, forskning og innovasjon. Det planlegges 
åpning i august 2020. 

 For å utnytte tilgjengelige praksisplasser for sykepleiestudenter er en firedeling av 
praksisåret viktig for Helse Bergen – sykehuset avventer tilbakemelding om dette lar 
seg gjøre fra VID og HVL. 
 

Helse Fonna 

 Sykehuset har fokus på samarbeidsavtaler med HVL og deltar i deres 
«Praksisprosjekt». 

 Veilederkompetanse for personell som skal følge opp studenter i praksis er viktig, og 
sykehuset ønsker å styrke dettet arbeidet. 

 Sykehuset har økt ressursbruken i forhold til arbeidet med utdanning av leger i 
spesialisering (LIS). 
  

Haraldsplass diakonale sykehus (HDS) 

 Mye arbeid med planlegging av samlokalisering mellom HDS og VID. Dette inkluderer 
felles ferdighetssenter som skal åpne i 2021. 

 Medisinerutdanningen: Propedeutikk-kurs (klinisk undersøkelse) for legestudentene er 
revitalisert i 5. og 6.semester. 
 

Stavanger universitetssykehus (SUS) 

 To oppgaver knyttet til utdanning fra Nasjonal helse- og sykehusplan er gitt fra Helse 
Vest til Helse Stavanger (SUS): 

o etablere (opprette) et nasjonalt kompetansedelingsprosjekt for å følge opp 
målet om flere lærlinger i planperioden 

o opprette et nasjonalt nettverk for deling av metoder for utvikling av 
simuleringsopplegg og ferdighetstrening, og deling av disse mellom 
helseforetakene. 

Det arbeides nå med arbeidet rundt disse oppdragene. 

 Det etableres utdanningsråd mellom SUS og helsefakultetet ved UiS. I første omgang 
for sykepleiestudenter. Det finnes allerede en del operative råd og utvalg, mens 
utdanningsrådet skal være et strategisk fora.  

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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Brukerrepresentant 
I brukerutvalget i HV er det jobbet mye med temaet «Samvalg» og med fokus på at 
kompetanse innen emnet bør økes både hos helsepersonell og studenter. Gode 
kommunikasjonsferdigheter er viktig for at samvalg skal fungere. 
 
Helse Vest 

 HOD og KD ønsker å komme på neste møte i samarbeidsorganet for dialog om 
prosessen med RETHOS 3: Ønske fra HV å beskrive utfordringsbilder samt at det legges 
opp til gjensidig dialog om forventninger til prosess og innhold. 

 Nasjonal bemanningsmodell (NBM) oppdateres med nye tall i løpet av våren. På 
bakgrunn av oppdatert modell kan kompetansebehov i vår region innen pleie- og 
legegruppen framskrives med ulike scenario som inneholder viktige modifiserende 
faktorer. 

 Norsk sykepleieforbund (NSF) har fått ny ledelse. Det har vært møter mellom NSF-
ledelse og ledelse i HV med diskusjon om sykepleierkompetanse i sykehus, og med 
særlig fokus på masterutdanning. 

 Psykologistudenter (UiB): Det bør inngås bilateralt samarbeid mellom UiB og HV om 
praksisgjennomføring hos avtalespesialister (psykologer og psykiatere). 

 Hilde Christiansen har hatt møte med medisinerstudenten som hadde innlegg på 
utdanningskonferansen – dette var et nyttig møte. 

 
 

Sak 
03/2020 

Oppsummering Utdanningskonferansen 2019  

Hva fungerte/fungerte ikke? Traff vi målgruppen? 

 Positivt med et «internasjonalt pust» og studentbidrag som utfordrer oss. 

 Bør legges opp til mer aktive læringsformer underveis i konferansen f.eks 
paneldebatt, rundebord etc. For mange lange forelesninger er utfordrende og bør 
unngås. 

 Verdi av konferansen som møtearena og nettverksbygging blir løftet frem som 
viktig 

 Å dele ut en utdanningspris er bra 

 Målgruppe: Klarer vi å motivere de som virkelig bør være tilstede til deltagelse? 
Målgruppen bør være vid. Må tenke at dette er en konferanse og ikke et kurs. Det 
er utfordrende å finne balansen mellom spissing og bredde.  

 For å øke forståelse for det utdanningsansvaret sykehusene har bør en av 
målgruppene være klinikkledernivå. 

Utdanningskonferansen 2020 skal gjennomføres 19. - 20.november på Sola Strandhotell 

Innspill til tema for neste års konferanse: 

Gode diskusjoner med mange innspill til programkomiteen: Felles ønske at temaområde 
for konferansen bør være innen teknologi, digitalisering og innovasjon og området 
simulering- og ferdighetstrening er særlig aktuelt for både UH –sektoren og sykehusene. 

Detaljert oversikt over innspill til konferansen formidles til programkommiteen. 
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Programkomite: Følgende meldte i møte interesse for å delta i komiteen: 

 HUS- v/ Randi-Luise 

 HDS 

 SUS evt. i samarbeid med UIS 

 HVL- v/ simuleringsmiljøet 

 VID 

 UiB 
 

Oppfølging: Frist 6 mars for å melde representanter med navn og kontaktinformasjon til 
sekretariatet. Innmelding sendes på epost til:  hilde.nesse@helse-bergen.no eller 
anne.mette.koch@helse-bergen.no.  Sekretariatet kaller inn til møte og fasiliterer arbeidet 
i komiteen.  

Komite for utdanningspris: Der er avtalt at vi beholder samme komite som i 2019: 

- Elin Olaug Rosvold: Prodekan for medisinstudiet, UiO 
- Truls Fagerberg: Systemansvarlig, Sykehuspartner  
- Toril Forbord: Prodekan for utdanning ved fakultet for medisin og helsevitenskap, 

NTNU 
- Ansgar Berg: Klinikkdirektør, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland 

universitetssjukehus   

Oppfølging: Sekretariatet tar kontakt med komitéen og følger opp videre arbeid med 
prisen. 

04/2020 Regional arbeidsgruppe: utredning av mulig bruk av Kompetanseportalen (KP) for 
studenter 

Presentasjon ved ved Bjørn Ivar Bø, rådgiver Helse Vest RHF. Se vedlagt PP-presentasjon. 

KP er en løsning som benyttes i de fleste foretak og for leger i spesialisering (LIS) både i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette gir muligheter for å benytte systemet for 
studenter også, noe som på sikt vil kunne bidra til bedre samhandling mellom UH-sektor, 
kommune – og spesialisthelsetjenesten. Bruk av KP for studentene i praksisperioder vil 
kunne bli et «verdidokument» som dokumenterer deres «læringsreise». Sikkerheten rundt 
personvern for studenter er ivaretatt i løsningen.  

Kommentarer og innspill til videre arbeid: 

 UH-institusjonene ser nå tydeligere enn i starten av prosjektet de muligheter som 
ligger for studenter i KP: Data fra portalen lagres på Norsk helsenett og man har 
allerede en løsning hvor kommunehelsetjenesten og fastlegene har tilgang til data som 
legges inn – dette medfører at UH-sektor relativt enkelt kan kobles på. Løsningen kan 
bidra til et mer strømlinjeformet samarbeid enn man har i dag. 

 Det som presenteres oppleves som et mulig bidrag til å styrke fokus på opplæring og 
veiledning i sykehuset. Det vil kunne hjelpe UH og sykehus med å øke kvalitet i 
praksissamarbeidet på flere nivå. KP kan bidra til å gå opp grenseoppgangene knyttet 
til ansvar for oppfølging av studenter mellom UH og i sykehus. 

 Det er viktig at grenseflater mot FS (som er UH-sektor sin hoved database) og mot 
utvikling av Arbeidslivsportalen blir tatt med i det videre arbeidet. 

 Utfordringen med at aktivitetsdata blir registrert i praksis og at endelig godkjenning 
skal skje hos utdanningsinstitusjonen. Det må sikres mulighet for at UH-ansatte får de 
nødvendige tilganger. 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
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 Fordelen med KP er at den skal benyttes av alle medarbeidere i HV slik at det er et 
godt kjent og innarbeidet verktøy. 

 Viktig med studentinvolvering. 

 Hvis man skal innføre løsningen må det tidlig og kontinuerlig rigges tilstrekkelig 
opplæring av involverte. 

 Et ev forslag til løsning bør piloteres ut på noen studentgrupper og mellom noen 
sykehus og noen UH-institusjoner før fullskala innføring. 

Oppfølging: Ny presentasjon av endelig rapport i møte i juni som grunnlag for videre 
diskusjon i Samarbeidsorganet.  

 

05/2020 Informasjon om høringsinnspill på Grimstadutvalgets rapport 

 
 Helse Vest ved Hilde Christiansen.  

 Universitetet i Stavanger. Ikke tilstede.  

 Universitet i Bergen ved Steinar Hunskår.  

Link til Regjeringens nettside om høring på Grimstadutvalgets utredning . 

 

06/2020 
Informasjon om arbeidet i UHR om nasjonal samkjøring av utdanningstilbudet 
innen veiledningskompetanse 

Presentasjon ved Randi Skår. Se vedlagt PP-presentasjon. 

Innspill i møte: 

 Det er svært positivt at det legges opp til en nasjonal elektroniske ressursbank med 
læringsressurser og verktøy som kan benyttes når det skal etableres utdanning innen 
veiledning (10 stp) ved UH-institusjonene. Læringsutbyttebeskrivelsene som skal innfris 
i er på masternivå. Det vil på sikt vurderes om man også skal lage beskrivelser på 
bachelornivå.  Ressursbanken ligger i Canvas, men er også tilgjengelig på 
https://lor.instructure.com/resources/bffd3b06b4f342589f8b31faf809d3e8 

 På sikt kan sykehusene vurdere å lage kompetansekrav i Kompetanseportalen til hva 
som kreves for å være veileder for studenter. Det er ønskelig at e-læringskurs/ressurser 
som publiseres i ressursbanken også publiseres i sykehusenes Læringsportal slik at disse 
kan benyttes til opplæring i sykehusene.  

 For sykehusene er det et stort behov for økt veilederkompetanse innen alle profesjoner 
for å kunne ivareta studenter, men det er nødvendig med ulike nivå på 
utdanning/opplæring og ikke kun et tilbud om 10 stp.  

 
Oppfølging: Helseforetakene ønsker å se nærmere på det som er presentert, og på 
bakgrunn av dette beskrive sykehusenes ulike kompetansebehov innen veiledning. 
Sekretariatet utarbeider et forslag til notat som forankres i alle foretak og legges frem for 
samarbeidsorganet på møtet i juni. Notat vil danne grunnlag for dialog om muligheter og 
videre tilnærming til samarbeid om kompetanseheving for medarbeidere i sykehusene 
innen veiledning.  
 
 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
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https://lor.instructure.com/resources/bffd3b06b4f342589f8b31faf809d3e8
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07/2020 Innspill til saker fellesmøte 22.april mellom Regionalt samarbeidsorgan utdanning 
og Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon 
En sak som allerede er satt opp er løypemelding fra arbeidsgruppen som ser på samarbeid 
vedrørende masteroppgaver mellom sykehus og UH-sektor. Det er ønske om å dele møte i 
to, og at siste del av møtet settes av til utdanningsaker. Foreløpig to aktuelle saker: 

- Dialog med KD og HOD om RETHOS 3 (se sak 2) 
- Henvendelse fra barneavdelingene ved SUS og HB angående behov for 

videreutdanning innen nyfødtsykepleie. 

Oppfølging: Sekretariatet undersøkt med leder av Samarbeidsorgan for forskning og 
innovasjon om det er mulig å flytte planlagt møtedato da det på oppsatt tid er 
møtekollisjon både for HV og UiB.  
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