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Referat fra møte i  

Regionalt samarbeidsorgan utdanning 
 

 
Sted: Skype/video  
Møtetidspunkt: 16.juni 2020 2020 kl.1030-1430 
Innkalt:                             Hilde Christiansen (Helse Vest), Bjørg Oftedal (UiS), Oddrun Samdal (UiB) (deltok på 

siste del av møtet), 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)  

Frafall:                              Trine Hunskår Vingsnes (Helse Førde), Kristin Akerjordet (UiS), Steinar Hunskår (UiB), 
Henrik Aasved (Brukerrepresentant) – observatør 

Sekretariat/referat:  Cathrine Bjorvatn, Anne Mette Koch og Hilde Nesse 

Møteleder: Hilde Christiansen 

 

Sak. nr. Sak 

9/20 
Godkjenning av referat og saksliste 

Referat godkjent. 
Saksliste godkjent. 
Eventuelt: ingen saker meldt. 
 

10/20 
Framlegg av rapport frå regional arbeidsgruppe: Samarbeid om studentoppgaver/ 
masteroppgaver.  
Presentasjon ved Sølvi Lerfald, leder av arbeidsgruppen (Vedlagt PP) 

I 2019 ble det, på bakgrunn av felles møte i samarbeidsorganene, nedsatt en arbeidsgruppe med følgende 
mandat: 

 Hvordan kan studenter finne oppgaver og problemstillinger som er relevante for arbeidslivet 

 Legge til rette for tverrfaglighet 

 Hvordan legge til rette for tilstrekkelig veiledning til studentene 

Arbeidsgruppen har hatt med én representant fra hver av institusjonene i samarbeidsorganene. Gruppen har 
nylig levert en rapport og anbefaler at det arbeides videre med følgende områder:  

 Samarbeid om innhold i institusjonenes nettsider. Det foreslås å bygge på eksisterende webløsninger. 

 Mal for innhold i kontrakter rundt veiledning. 

 Veiledningskapasitet og –kompetanse som kan bygges gjennom delte stillinger.  

Rapporten ble behandlet i Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 12.juni. Tilbakemeldingen var at 
det skal utarbeides en handlingsplan for å følge opp rapporten og at brukerperspektivet må vektlegges i det 
videre arbeidet. 
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Kommentarer og innspill til videre arbeid 

Kommentarer fra sykehusene og Helse Vest: Helseforetakene ønsker å bidra til gode avtaler relatert til 
student/masteroppgaver som gir forutsigbarhet for alle parter. Foretaket har blant annet tilgang på store 
databaser, eks. NPR-data, men det er viktig med god kontroll på hva som er tilgjengelig og hva som f.eks. 
krever konsesjon for å benyttes. Det er viktig at studentoppgaver bidrar til innovasjon, og det er ønskelig at 
også andre studieretninger enn helsefagene skriver studentoppgaver med utgangspunkt i problemstillinger 
fra sykehusene. Tverrfaglighet må vektlegges i det videre arbeidet og det er ønskelig å inngå samarbeid med 
kommuner og næringsliv om studentoppgaver. Helse Vest har nylig inngått avtale med KS hvor kompetanse 
og utdanning er ett viktig fokusområde. 

Det må inngås avtaler om ansvar og roller i veiledning av oppgaver og praktiske og økonomiske utfordringer 
må ryddes av veien for å få godt samarbeid mellom UH-sektoren og sykehus. For å sikre relevante oppgaver 
ønsker helseforetakene å ha påvirkning på hvilke oppgaver som går ut fra foretakene, både metodikk og 
tema.  UH-sektoren bør sette seg inn i hva som er strategiske satsningsområder for foretakene som kan være 
et godt utgangspunkt for oppgavetema. I større grad enn i dag er det ønskelig å knytte studentprosjekter til 
eksisterende forskningsprosjekter. 

Kommentarer fra UH-sektoren: Det er også fra UH-sektor ønskelig med mer tverrfaglighet i masteroppgaver. 
Et tiltak for å oppnå kan være en felles portal der aktuelle forskningsprosjekter studenter kan kobles på, 
presenteres. Det er ulikt omfang på masteroppgaver innen ulike fag, noe som i stor grad definerer hvilke 
metode som kan benyttes. Brukermedvirkning er viktig i forskningsprosjekter, dette bør derfor inn i 
studentenes prosjektplaner.  

Oppfølging 

 Sekretariatene i de to samarbeidsorganene utarbeider et utkast til mandat for arbeidsgruppen(e). 
Forslaget sendes på e-post til medlemmer i samarbeidsorganet innen utgangen av juni. Frist for 
tilbakemelding 15.august. 

 På bakgrunn av mandat meldes det inn representanter til arbeidsgruppene.  

 Status for arbeidet legges frem på møtet i samarbeidsorganet for utdanning i løpet av høsten 

 

11/20 
Behov for spesialsykepleiere innen nyfødt intensiv – Opprettelse av utdanningstilbud innen 
nyfødtsykepleie og barneovervåking? 
Presentasjon ved Ansgar Berg, klinikkdirektør ved Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen 
(Vedlagt PP) 

Sykepleiere med kompetanse til å arbeide på nyfødt- og barneovervåkningsavdelinger er kritisk kompetanse 
for alle sykehusene i Helse Vest. I all hovedsak er det per i dag sykepleiere med videre/masterutdanning innen 
intensivsykepleie eller med intern opplæring som arbeider på disse avdelingene. Det har i mange år vært 
mangel på intensivsykepleiere og nyfødtavdelinger konkurrerer med andre intensivavdelinger om denne 
faggruppen. For å dekke fremtidig behov for spesialsykepleiere ved nyfødt- og barneovervåkingsavdelinger 
fremmer ledere ved barneavdelingene ved HUS og SUS fremmet denne saken om opprettelse av en 
utdanning innen nyfødtsykepleie og barneovervåking i Helse Vest, for samarbeidsorganet. 
 
Kommentarer og innspill 

 HVL, UiS og VID er alle positive til å delta i utforming og inngå i et samarbeid om et utdanningstilbud 
innen nyfødt- og barnesykepleie 

 Mest aktuelt med en videreutdanning på 60 stp. som evt. kan bygges på til en master 

 Sykehusene (barneklinikkene) ønsker å bidra med undervisningsressurser. Har både leger og sykepleiere 
med doktorgradskompetanse 
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 Rekrutteringsgrunnlaget og frekvens på utdanningstilbudet må vurderes, det må min. være 20 studenter 
pr. kull 

 Ulike modeller for studiet må vurderes, eks. etter modell av SEPREP. Det kan være aktuelt å vurdere 
modulbasert utdanning. 

 Ønske om omfattende bruk av digitale læringsformer for å unngå for mye reising. Simulering og 
ferdighetstrening må ha stor plass i programmet, ivareta pasientsikkerheten hos sårbare grupper.  

 Utveksling av studenter i praksis, kan bedre bemanningsberedskap på sikt. 

 Utdanningstilbudet må ikke gå på bekostning av utdanning av intensivsykepleiere. 

 Aktuelle utdanningsinstitusjoner må ta de nødvendige avklaringer i fakultetet, eks behov for 
utredningstillatelse (UiS) 

  Ønsker rask oppstart av studiet. Tidligste oppstart kan være våren 2021, alternativt høsten 2021. 
 

Oppfølging 

 Samarbeidsorganet støtter at det gjennomføres en utredning av et studietilbud innen nyfødtsykepleie og 
barneovervåking i Helse Vest og at det opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra relevante 
interessenter. 

 Henning Garsjø (SUS) og Ansgar Berg (HUS) koordinerer det videre arbeidet. Utdanningsinstitusjoner som 
ønsker å delta melder aktuell kandidat på e-post til Ansgar Berg (ansgar.berg@helse-bergen.no ) innen 
medio juli. Første møte i arbeidsgruppen holdes i august. 

 Kort oppdatering om status for arbeidet legges frem på møtet i samarbeidsorganet i september 
 

 

12/20 
Regional utdanningskonferanse. Orientering om status på arbeidet 
Presentasjon ved Cathrine Bjorvatn, leder av programkomiteen 

Utdanningskonferansen 2020 skal være 19. - 20.november på Sola Strandhotell, Stavanger. 

Konferansen er delt inn i 3 temaområder: 

 Pedagogikk/læring. Hva fremmer og hemmer læring i skjæringspunktet mellom det teoretiske og det 

kliniske? 

 Hva har vi lært av pandemisituasjonen? Nye måter å drive opplæring på/ nye læringsformer - Teknologi, 

digitalisering og innovasjon i læring. 

 Simulering- og ferdighetstrening; Hva og hvordan kan dette benyttes på mest mulig hensiktsmessig måte? 

Kan simulering overta for noe av den kliniske praksisen? 

 

Kommentarer og innspill 
Det oppfordres til tett dialog med RegSim i den videre planlegging av konferansen. 
Det planlegges at konferansen kan avholdes som en fysisk konferanse. Dersom pandemisituasjonen ikke 
tillater dette må det vurderes om den kan bli avholdt som en digital konferanse (webinar).  
Det ble minnet om viktighet av å følge opp avtaler med hotell i forhold til økonomiske forpliktelser dersom 
det skjer endringer i møteform 
 
 

13/20 Erfaringer med Covid-19 og konsekvenser for samarbeidet mellom helseforetak og UH-sektor.  
Hvilke erfaringer og hvilke læring tar vi med videre? 

o Hva har fungert bra og hva kunne vært bedre?  
o Nye måter å jobbe på?  
o Hva er utfordringene sykehus og UH-sektor må løse sammen høsten 2020? 

https://www.seprep.no/tverrfaglig-utdanning/info-om-tu/
mailto:ansgar.berg@helse-bergen.no
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/utdanningskonferansen-i-helse-vest
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Nyttig erfaringsdeling rundt bordet fra UH (UiS, UiB, HVL, VID) og fra foretakene (Stavanger, Fonna, Bergen) 
samt fra Helse Vest oppsummert i følgende punkter: 
 

 I all hovedsak har samarbeidet mellom UH-sektoren og sykehusene fungert svært bra 

 Det er viktig å benytte etablerte samhandlingsstrukturer og med forankring på ledernivå 

 Hyppig kontakt mellom partene og raske avklaringer er nødvendig for å lykkes. Etablerte og nye digitale 
plattformer har vært gode hjelpemiddel for å få til dette 

 Viktig med ryddighet i forhold til når studenter er studenter i praksis og når de er medarbeidere i et 
ansettelsesforhold (arbeidskraft) 

 Informasjonsbehovet er stort på alle nivå, her er det forbedringspunkter.  

 Smittevern må ivaretas gjennom opplæring, screening og i dialog mellom partene. 

 Økt bruk av simulering og ferdighetstrening samt digital undervisning kan bli «den nye normalen», men 
det må vurderes og evalueres i hvilke situasjoner det kan og skal benyttes og i hvilke kontekster det ikke 
kan erstatte praksis/klinisk undervisning 

 Samarbeidsorganet for utdanning er viktig for å samstemme tiltak og kan benyttes mer aktivt ved slike 
situasjoner 

 
 

14/20 Økning av studieplasser fra høsten 2020. Konsekvenser for praksisgjennomføring. 

For oversikt over økning av studieplasser ved den enkelte utdanningsinstitusjon se notat vedlagt 
sakspapirene 

 
Kommentarer og innspill 
De ekstra studieplassene som er tildelt for høsten 2020 er en konsekvens av pandemisituasjonen og er ikke en 
permanent økning. Ekstra midler følger disse plassene. Økningen kan medføre utfordringer med 
praksisplasser, spesielt fremheves det at dette gjelder innen bachelor sykepleie og master klinisk ernæring.  
Det er allerede etablert kontakt mellom flere av sykehusene og UH-sektoren for å diskutere mulige løsninger.  
Bruk av hele studieåret til praksis fremheves som et viktig tiltak for å kunne gjennomføre planlagt økning. 
Innen ernæring må det vurderes praksisplasser i kommunehelsetjenesten, avtalespesialister og rusfeltet. 
Økningen i studieplasser innen medisin må sees i sammenheng med endringer i forbindelse med beslutninger 
relatert til Grimstadutvalgets anbefalinger. 
 
Oppfølging 
Sekretariatet kaller inn til et kort møte 1.juli for dialog om økning av studieplasser fra høsten 2020. 

 

15/20 

 

Eventuelt 

Ingen saker meldt. 


