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Referat fra møte i  

regionalt samarbeidsorgan for utdanning 
19.11.20 

 

 
Sted: Skype/video  
Møtetidspunkt: 19.11.20 
Innkalt:                            Hilde Christiansen (Helse Vest), Bjørg Oftedal (UiS), Oddrun Samdal (UiB), Randi Skår 

(HVL), Anne Marie Joa (Helse Stavanger), Helga Stautland Onarheim (Helse Fonna), 
Randi-Luise Møgster (Helse Bergen), Bjørg Oftedal (UIS), Evy-Helen Helleseth (Helse 
Førde), Anita Lyssand (VID), Rebecca Ljosland (HDS), Henrik Aasved 
(brukerrepresentant) - observatør 

Frafall:                              Kristin Akerjordet (UiS), Steinar Hunskår (UIB)  
Sekretariat:  Cathrine Bjorvatn og Anne Mette Koch (referenter) 
  

Møteleder:                      Hilde Christiansen 

 

Sak. 
nr. 

Sak 

16/20 Godkjenning av referat fra møte 09.09.20  

Godkjenning av saksliste 

Saker til eventuelt  

Referat og saksliste godkjent. Det var meldt en sak under eventuelt. 

 

17/20 NOKUT- rapport «Utredning av regelverket knyttet til kvalitet i praksis».  

Presentasjon v/ Ingvild Andersen Helseth og Eirin Kristiansen, NOKUT 

Presentasjon vedlagt. 

Rapporten» Utredning av regelverket knyttet til kvalitet i praksis» ble presentert. Arbeidet med rapporten er i 
siste fase før godkjenning og vil bli ferdigstilt i løpet av kort tid. Rapporten er en del av «Operasjon praksis», 
et større prosjekt i regi av NOKUT der målet er å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis i høyere 
utdanning https://www.nokut.no/prosjekter-i-nokut/operasjon-praksis-20182020/. 

I den påfølgende diskusjon ble det stort fokus på veiledning av studenter, veiledningsutdanning og 
dokumentasjon som bedrer kvalitet på praksisperiodene, og viktighet av at dette blir løftet frem i rapporten.  
Spesielt ble betydningen av trygge veileder som kan gi gode og tydelige tilbakemeldinger til studenter trukket 
frem som en vesentlig faktor for å oppnå gode praksisperioder. Det ble påpekt at krav og forventninger til at 

https://www.nokut.no/prosjekter-i-nokut/operasjon-praksis-20182020/
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alle som gir daglig oppfølging og rådgiving og skal ha akademisk utdanning i veiledning vil føre til at vi mister 
de beste praktikere til å inngå i denne rollen.  

Det kom forslag om premiering for de avdelinger som er bidrar mye, for å løfte viktigheten av veiledning.  Fra 
VID ble det påpekt ønske om å i større grad enn i dag kunne synliggjøre sykehusenes arbeid med studenter, 
og at dette bør løftes til nasjonalt nivå.  

Målet med god daglig oppfølging, rådgiving og trygge rammer er at studentene skal få mer forutsigbarhet i 
praksisperioden og at de riktige studentene kommer igjennom studiet. Det er vår plikt å stoppe studenter 
som ikke fyller kravene eller er uegnet for yrket, men erfaringen viser at det kan være svært krevende for 
veiledere å stryke studenter i praksis.  

Helseforetakene ønsker at daglig oppfølging og rådgiving som er den viktigste delen av praksisperioden løftes 
frem.  En organisering av daglig oppfølging og rådgiving i kombinasjon med veiledningsgrupper bør vurderes 
som hensiktsmessig. 

Det ble påpekte at begrepet sensorveiledning i praksissammenheng kan oppfattes som lærerstyrt eller 
utdanningsstyrt, mens det i praksislæring er viktig at studenten er med på å formulere hvordan de vil bidra til 
å nå læringsutbytte, det ble derfor anbefalt å benytte begrepet veiledningsdokument. Målet i praksis er et 
trepartssamarbeid mellom student, praksisveileder og praksislærer. Et veiledningsdokument vil gi studenten 
en helhet i hva de har vært igjennom, noe som kan være en god hjelp etter endt utdanning.   

NOKUT har gjennom hele arbeidet hatt tett kontakt med prosjektgruppen i Kunnskapsdepartementet som 
arbeider med en kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/arbeidsrelevansmeldingen/id2638891/.  

I tillegg vil rapporten fra NOKUT være aktuell med tanke på en kommende stortingsmelding om styring av 
universitets- og høyskolesektoren samt arbeidet med revidering av universitets- og høyskoleloven. 

 

18/20 Regional arbeidsgruppe: Utredning av mulig bruk av Kompetanseportalen (KP) for studenter  
(Oppfølging av sak 04/20) 
 
Presentasjon v/Bjørn Ivar Bø, Helse Vest 
Presentasjon vedlagt. 
 

 
Bjørn Ivar Bø har ledet arbeidsgruppen bestående av medlemmer fra foretak og UH-sektoren ang. utredning 
om bruk av Kompetanseportalen for studenter i praksis.  Ferdig rapport med anbefalinger fra gruppen skal 
leveres i desember 2020. 
Tilbakemeldingen på presentasjonen var at dette var innovativt og ev. kunne knyttes til Arbeidslivsportalen.  
På spørsmål om løsningen også kunne bidra til å automatisere alle tilganger var tilbakemelding at det i denne 
omgang ikke var aktuelt å lage nye integrasjoner da det ville medføre betydelige kostnader på bakgrunn av at 
utdanningsstedene har ulike IKT-systemer. 
Det ble påpekte behov for fleksibilitet i systemet da samme type utdanning skal ha samme sluttkompetanse, 
men praksis med læringsutbyttene kan variere mellom utdanningsstedene. 
Det ble understreket at løsningen skal gi god støtte for de som gir daglig oppfølging og rådgiving, veiledere, 
studenter og UH-sektoren (ulike roller). Det ble her vist til at løsningen fungerer godt for leger i spesialisering i 
kommuner og på sykehus der det er mange roller og stor kompleksitet.  
 
Oppfølging: Saken settes opp igjen på møtet i samarbeidsorganet i februar. Det vil da bli satt av god tid til 
demonstrasjon av foreslått løsning i Kompetanseportalen og påfølgende diskusjon. 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/arbeidsrelevansmeldingen/id2638891/
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19/20 
Styrking av simulering som metode i utdanning  
 
Presentasjon ved  Sigrun Qvindesland, RegSim http://regsim.no/  
Presentasjon vedlagt. 
 

Diskusjonene etter presentasjonen fra Sigrun Qvindesland viste at det var stor enighet i møtet om at 
simulering er en viktig metode i utdanning av alle typer personell og må skje i et samarbeid mellom 
praksissteder og UH-sektoren. 
Det er viktig å benytte etablerte nettverk. I Bergensområdet er det etablert et nettverk mellom sykehus, 
utdanningsinstitusjoner og kommuner (SAMSIM). 
Simulering bør skje tverrfaglig og ved SUS har de god erfaring med dette og studentene opplever det positivt. 
Et viktig spørsmål er i hvilke grad simulering kan erstatte praksis for studenter. For noen utdanninger som er 
styrt av rammer og EU-direktivet kan dette være utfordrende. Det er viktig at departementer og UHR 
(universitet- og høgskolerådet) utfordres på dette. Det må argumenteres for at simulering gir godt 
læringsutbytte og et viktig argument for simulering er at ikke alle studenter møter alle situasjoner i praksis, 
simulering vil da være et godt supplement til praksis. Vi må derfor i fremtiden tenkes nøye gjennom hva som 
må læres i praksis og hva som kan læres med simulering også med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet 
Det ble påpekt at måten vi bruker begrepene kan påvirke utfallet- unngå å bruke begrepet erstatte praksis 
med simulering, men snakke om å utvikle og forbedre. 
Det er viktig at UH-sektoren og praksisfeltet arbeider sammen om å utvikle simulering om metode, både 
relatert til utvikling av case, fasilitering og økt kvalitet på gjennomføring av ulike senarioer. God simulering 
kan bidra til at studentene ikke får «praksissjokk».  
 Anita Lyssand (VID) opplyste at HDS og VID for tiden etablerer et felles ferdighetssenter hvor studenter og 
ansatte skal samarbeide. 
 
Oppfølging: Det avtales oppfølging av saken på neste møte i samarbeidsorganet, da med fokus på hvordan vi 
kan forene kreftene innen simulering på Vestlandet. 
 
 

20/20 Behov for spesialsykepleiere innen nyfødt intensiv (Oppfølging av sak 11/20) – Opprettelse av 
utdanningstilbud innen nyfødtsykepleie og barneovervåking.   
Presentasjon ved Ansgar Berg, HB og Henning Garsjø, SUS 
Presentasjon vedlagt. 
 

I møtet 16/6 ble besluttet å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra relevante interessenter for å 
gjennomføre en utredning av studietilbudet innen nyfødtsykepleie. Henning Garsjø og Ansgar Berg har 
koordinert arbeidet som har vært ledet av Helle Milde (HB). Rapport fra gruppen ble levert i oktober. Behov 
for økt kompetanse på nyfødtavdelingene er kritisk og for å komme raskt i gang med utdanningen ble det 
besluttet å inngå et samarbeid med Lovisenberg diakonale høgskole om en desentralisert utdanning med 
oppstart 11. januar 2021. Det ble i slutten av oktober underskrevet en intensjonsavtale mellom HV og 
høgskolen om 90 stp. utdanning (Vedlagt), men med mulighet for kandidatene å fortsette til 120 stp. 
(master). 
Det er søkere fra alle foretak i HV til utdanningen.  
Ved presentasjonen ble det fremholdt at en strategisk tenkning og godt og jevnlig samarbeid mellom 
foretakene er viktig for å sikre tilstrekkelig kompetanse i fremtiden. 
Randi Skaar informerte om at HVL på sikt ønsker å se på opprettelse av utdanning av nyfødtsykepleie som et 
«ben» innenfor intensivutdanningen. 

http://regsim.no/
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21/20 Rethos 3: Videreutdanning innen sykepleie 

Presentasjon ved Irene Sørås (KD) og Ingrid Middelthon/Jon Espelid (HOD) 

Presentasjoner vedlagt. 

 

Representanter fra KD holder innlegg om vesentlige endringer og de lange linjene, samt prosesser ved 
høringen. Representanter fra HOD har fokus på hvordan vi sikrer at det utdannes helsepersonell i tråd med 
helsetjenestens behov. 

HOD og KD takker UH sektoren og Helseforetakene for at de har klart å sikre fremdrift av de helsefaglige 
studiene gjennom pandemien. 

Regjeringen vil at helseforetakene skal arbeide strategisk for å sikre tilstrekkelig personell med nødvendig og 
riktig kompetanse. Sykepleiere og helsefagarbeidere er prioritert i planperioden 2020-2023. Framskrivinger 
(2019-2035) viser hvordan diskrepansen mellom tilbud og etterspørsel er økende for begge gruppene. Både 
helseforetakene og Helsedirektoratet må jobbe systematisk videre med personellplanlegging og 
kompetanseplanlegging. 

Noe må gjøres både for å rekruttere og beholde flere spesialsykepleiere. Turnover er dessverre stor.  Det var 
også enighet om at fulle stillinger og smidige videreutdanninger vil være avgjørende for å lykkes over tid. Fra 
høsten 2021 øker lønn i utdanningsstillinger, som tiltak for å øke rekrutering, fra 80% til 90%, men det må 
også jobbes systematisk med andre tiltak for å beholde og videreutvikle spesialsykepleiere i helseforetakene. 
UH sektoren opplever også «drop-out» av studenter under studietiden. En bør jobbe med frafallsanalyser for 
å få mer innsikt i årsaken til at dette skjer. 

Flere av foretakene gav uttrykk for at utdanningene som omfattes av RETHOS 3 skal være videreutdanninger 
(60 /90 Studiepoeng), med mulighet for påbygging til master. Videre må utdanningene være klinisk relevante 
og dekke helsetjenestens fremtidige personellbehov. Fra helseforetakene ble det uttrykt bekymring for at de 
«mister» sykepleiere fra klinisk arbeid («bed side») når de har ferdigstiller master. 

RETHOS 3 kommer på høring 28.november 2020, med frist til 28.02.2021. En diskuterte mulighet for å gi et 
felles høringssvar fra det Regionale samarbeidsorganet for Utdanning. Et slikt felles høringssvar vil selvsagt 
styrke høringsuttalelsen, men vi kan også se for oss at Helseforetakene og UH-sektoren kan ha noen ulike 
synspunkt.  

22/20 Eventuelt 

Praksisplasser for fysioterapistudenter. Saken er meldt fra Randi Skår (HVL). Bakgrunn for saken er utfordring 
med tilstrekkelig praksisplasser for 3. års fysioterapistudenter i uke 1-10 -2021, der det fortsatt mangler 5 
praksisplasser i Helse Vest. Situasjonen er ekstra vanskelig i år p.g.a Covid-19 der det er mangel på 
praksisplasser nasjonalt. Det kom spørsmål om alle tilgjengelige praksisplasser i HV er tatt i bruk og om HV 
kan påvirke private sykehus som har driftsavtale slik at disse kan ta imot studenter. Hilde Christiansen ba alle 
foretak ha en ny runde for å skaffe flere praksisplasser og med et spesielt fokus på plasser innen psykiatri. 
Frist for tilbakemelding til Randi Skår med kopi til Hilde innen mandag 23.11.20 

Utdanningsprisen 2020. Vurderingskomiteen har gitt sin innstilling og prisen deles ut på styremøtet i HV 
9/11.20. 
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