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Referat fra møte i  

regionalt samarbeidsorgan for utdanning 
 

 
Sted: Skype/video  
Møtetidspunkt: 09.09.20 
Innkalt:                            Hilde Christiansen (Helse Vest), Bjørg Oftedal (UiS), Oddrun Samdal (UiB), Randi 

Skår (HVL), Anne Marie Joa (Helse Stavanger), Sissel Rasmussen (Helse Fonna) 
Helga Stautland Onarheim (Helse Fonna) (siste del av møtet), Randi-Luise 
Møgster (Helse Bergen), Elena Sandgate (HDS), Steinar Hunskår (UiB), Bjørg 
Oftedal (UIS), Evy-Helen Helleseth (Helse Førde) 

Frafall:                              Kristin Akerjordet (UiS), Anita Lyssand (VID), Henrik Aasved 
(Brukerrepresentant) 

Sekretariat:  Cathrine Bjorvatn, Anne Mette Koch (referenter) 
  

Møteleder:                      Hilde Christiansen 

 

Sak. 
nr. 

Sak 

16/20 Godkjenning av referat og saksliste 

Pga. den aktuelle pandemisituasjonen ble sakslisten endret. Kun sak 17/20 ble behandlet i møtet. 
Møtetidspunkt ble endret til kl 13.00-14.00. 

17/20 Gjensidig informasjonsutveksling 

Fokus i møtet var den aktuelle saken med økning av antall Covid-19 smittede i Bergen og hvordan 
tiltak igangsatt av Bergen kommune (virkning fra 08.09.20) påvirker utdanningsforløpet for 
studentene i Helse Vest. Smittesituasjonen er ikke lik i Helse Vest, noe som medfører behov for ulike 
tiltak i regionen. På tross av utbruddssituasjonen er det ikke meldt om noen smittede studenter på 
UIB og det meldes om lite smitte blant studenter på HVL. Fra UIB ble det meldt om usikkerhet i 
Stavanger i forbindelse med studenter på utplassering fra Bergen. En rekke tiltak er satt i verk for å 
redusere risiko for smitte i denne situasjon, eks. ulike kohorter av studenter. Det var enighet om at en 
skulle strekke seg langt for å opprettholde studieprogresjon for alle helsefagstudenter. 

Flere kommuner har oppfordret til å ikke reise til Bergen så lenge smitteutbruddet pågår noe som har 
skapt usikkerhet om studenter som bor i omegnskommuner kan reise til Bergen for gjennomføring av 
praksis. Randi –Luise Møgster vil følge opp saken med samarbeidskommunene.  

HVL har utarbeidet nye retningslinjer for fravær der studenter kan søke om å få godkjent opp til 20% 
fravær, men med individuell vurdering av hver student. 
https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/fravar-grunnet-korona-covid-19/  

 Dette er også en aktuell problemstilling på UIB, men studentombudet ved UIB har tatt opp at disse 
fraværsreglene er utfordrende, og UIB ønsker å få endringen juridisk vurdert. Randi Skår opplyste at 

https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/fravar-grunnet-korona-covid-19/
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de hadde fått en juridisk vurdering av retningslinjene og vil oversende disse til medlemmene i 
samarbeidsorganet. 

Hilde Christiansen minnet om at studentene er våre fremtidige kollegaer og måten studentene 
behandles på i denne situasjonen vil være avgjørende for hvordan de ser på oss som fremtidige 
arbeidsgivere. Hun oppfordret til å finne gode løsninger i et samarbeid mellom foretak og 
utdanningsinstitusjoner. 

Oppsummert fra «runde rundt bordet»: 

 Det ble rapportert om godt samarbeid mellom helseforetakene og UH-sektoren. 

 Etablerte samarbeidsstrukturer fra i vår er opprettholdt. Regelmessige beredskapsmøter ble 
rapportert å være nyttige både fra UH og helseforetakene. 

 Smittevern er vesentlig for å opprettholde planlagt praksis og studentene må minnes på sitt 
ansvar her. Alle studenter screenes før praksis, men ut over dette følges de opp som annet 
helsepersonell.  

 Det er viktig å opprettholde studieprogresjon for alle studentgrupper, gjør fortløpende 
vurdering hvilke praksis som er essensiell for å oppnå dette. F.eks. er ikke tidligpraksis for 3.- 
års medisinerstudenter i Bergen vurdert som ikke essensiell. 

 Det ble oppfordret til at foretakene har dialog med og bidrar til å løse utfordringer med 
praksisplasser i kommunene. 

Dersom behov for nytt møte i samarbeidsorganet før oppsatt møtet 19.11 kan dette meldes til 
sekretariatet v/ Hilde Nesse hilde.nesse@helse-bergen.no  eller Anne Mette Koch 
anne.mette.koch@helse-bergen.no 

 

18/20 Regional arbeidsgruppe: utredning av mulig bruk av Kompetanseportalen (KP) for studenter 
(Oppfølging av sak 04/20) 
 
Saken utsettes til 19.11.20  

19/20 Styrking av simulering som metode i utdanning 

Saken utsettes til 19.11.20 
 

20/20 Status for arbeidet med RETHOS 1 og 2 relatert til samarbeidsavtaler om utdanning, mellom UH-
sektor og foretak 

Saken utsettes til 19.11.20 
 

20/21 Diverse orienteringssaker: 

Det ble minnet om viktighet av å markedsføre utdanningsprisen i egen organisasjon 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/utdanningskonferansen-i-
helse-vest 

De resterende orienteringssaker utgikk. 
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