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Referat fra møte i  
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 

 
Sted: Digitalt møte (Teams) 
Møtetidspunkt: 4.februar 2021, kl.1030-1430 
Til stede:                          Hilde Christiansen (Helse Vest), Kristin Akerjordet (UiS), Bjørg Oftedal (UiS),Steinar 

Hunskår (UiB), Randi Skår (HVL), Anita Lyssand (VID), Anne Marie Joa (Helse 
Stavanger), Helga Stautland Onarheim (Helse Fonna), Randi-Luise Møgster (Helse 
Bergen), Evy-Helen Helleseth (Helse Førde), Anne Kristin Kleiven (Helse Førde), 
Rebekka Ljosand (HDS) og Henrik Aasved (Brukerrepresentant) – observatør 

Frafall:                              Oddrun Samdal (UiB)  
Sekretariat:                Cathrine Bjorvatn, Hilde Nesse og Asta Optun (referenter) 
  

Møteleder:  Hilde Christiansen 

 

Sak nr: Tema 

0/21 Godkjenning av referat fra møte 19.11.20  
Godkjenning av saksliste 
Saker til eventuelt 
 
Referat og saksliste godkjent. Tre saker meldt under eventuelt. 
 

1/21 Utredning av mulig bruk av Kompetanseportalen (KP) for studenter. Regional 
arbeidsgruppe (ID_2020_04) 

Arbeidsgruppen ved Bjørn Ivar Bø oppsummerte arbeidet som har resultert i tilsendt rapport. 
Gruppen melder tilbake om et godt og produktivt samarbeid og fremmer ønske om at dagens 
arbeidsgruppe blir med i videre arbeid.  

Demonstrasjon av funksjonalitet i Kompetanseportalen ble gitt av Eddy Mikkelsen. 

Innspill og diskusjon: 

 Tilbakemelding fra samarbeidsorganet var at KP fremstår som et nyttig verktøy og at 
portalen ser ut til å kunne bidra til bedre styring, planlegging og gjennomføring av 
praksis. 

 Viktig at utenlandske studenter i praksis også får tilgang. Dette kan løses ved bruk av D-
numre. 

 Det vil være nyttig for alle parter om KP også på sikt kan benyttes ved praksis i 
kommunehelsetjenesten. Tekniske løsninger og muligheter eksisterer allerede gjennom 
at løsningen benyttes til dokumentasjon av spesialistutdanning for leger i spesialisering. 

 Det er usikkert om det vil være aktuelt å integrere KP i Arbeidslivsportalen. Dette bør blir 
egen sak på et senere tidspunkt for å se hva som er hensiktsmessig,  

 Videre arbeid, utvikling av rutiner og dialog med leverandør (Dossier) gjenstår før KP kan 
piloteres for studenter. Helse Vest RHF har god dialog med leverandør der målbildet 

https://www.unit.no/tjenester/arbeidslivsportalen
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allerede er beskrevet, og planen er å få laget en fremdriftsplan i nær fremtid. Andre RHF 
har også vist interesse for løsningen. 

 Det er et bredt ønske om å delta i pilotering når KP er klar for dette. Pilotering kan med 
fordel planlegges for studentgrupper (f.eks. sykepleie- og legestudenter) på tvers av 
sykehus og utdanningsinstitusjoner og favne perioder/tema med likhetstrekk. Felles 
læringsutbytter ble fremhevet som viktig ved valg av studentgrupper som skal piloteres.  

 
Oppfølging:  
Samarbeidsorganet gir tilslutning til punktene i rapporten.  

Helse Vest tar ansvar for videre oppfølging med leverandør om utvikling av KP basert på 
beskrivelser i rapporten. 

Arbeidsgruppen videreføres, med oppdrag om å komme tilbake med forslag til gjennomføring av 
pilotering/utprøving i et begrenset omfang og beskrivelse av evt. behov for supplerende 
kompetanse i gruppen. Arbeidsgruppen må også vurdere om det er behov for opprettelse av 
mindre arbeidsgrupper som kan bidra med konkrete oppdrag i videreutvikling av funksjonalitet i 
KP. 

 

2/21 Masteroppgaver i foretakene. (ID_2020_10) 
Kort statusoppdatering fra arbeidsgruppene v /Hilde Nesse 
 
Arbeidsgruppe 1: Samordning av nettsider i foretakene 

 Fire digitale møter er gjennomført. Studentrepresentant har gitt nyttige innspill.  

 Oversikt over eksisterende nettsider er samlet.  

 Diskusjoner i gruppen rundt statisk (mindre arbeid) vs. mer dynamisk nettside.  
 
Det er behov for generell informasjon, beskrivelse av muligheter, datakilder, kontaktpunkt, link 
til aktuelle nettsider ved utdanningssted, innfasing og innmelding. Studentene er opptatt av at 
det må være lett å ta kontakt, både for studenter som ønsker å koble seg på eksisterende 
prosjekt og for de som har en idé de ønsker dialog rundt. Den elektroniske rekrutteringsportalen 
WebCruiter som allerede benyttes i Helse Vest vil kunne håndtere innfasing og innmelding av 
studenter til aktuelle forskningsprosjekter.  
 
Arbeidsgruppe 2: Samarbeid om gjennomføring av masteroppgaver 
Det jobbes med oversikt over ulike typer masterprogram (30/45/60stp) i regionen. Gruppen har 
fått kartlagt rammene og har innhentet det som eksisterer i dag av aktuelle avtaler. 
Arbeidsgruppen har begynt å skissere innhold til felles avtalemal som skal inneholde informasjon 
om eierskap til data, ansvarlig leder i foretaket for dataene, hoved/bi-veileder og ansvar, omfang 
og publisering. 
 
Innspill: 
Tilbakemeldinger fra samarbeidsorganet er positive. Det er viktig å få til oppgaver på tvers av 
utdanninger og for ulike studentgrupper, bl.a. nevnes ingeniører og fysikere som viktige 
studentgrupper i forhold til innovasjon og utvikling av helsetjenestene. Løsningen som benyttes 
må være slik at studentene enkelt får oversikt over muligheter for bruk av ulike typer data fra 
foretakene i masteroppgaver.  
 
Helse Vest RHF har pr i dag tre masterstudenter fra UiS innen koding og algoritmer hvor det er 
laget individuelle avtaler (bl.a. om tilgang til sensitive data) som kan sees til i videre arbeid.  
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Oppfølging:  
Sekretariatet lager en oppsummering/presentasjon med innspill fra representantene i 
reg.sam.org.utdanning og sammen med samarbeidsorgan for forskning og innovasjon, som 
legges frem i fellesmøte 19.april. 
 

3/21 Simulering som metode i utdanning. (ID_2020_19) 
Hvordan kan vi best mulig forene kreftene innen simulering mellom UH og foretak på 
Vestlandet? 
 
Tilsendte notat med oppsummering av fasiliteter og aktiviteter i de ulike UH og foretak i 
regionen gir et godt bilde på at det er mye spennende som foregår innen simulering i regionen, 
og at alle er godt i gang. 
 
Innspill og diskusjon: 
Det er viktig å tenke mer strategisk og målrettet sammen i forhold til simulering. Etablering av 
felles nettverk kan være et nyttig tiltak. Det er behov for systematisering og utveksling av 
materiale og metodikk rundt simulerings- og ferdighetstrening samt bedre mulighet for enkel 
registering av gjennomført aktivitet. Det blir stilt spørsmål om man kan benytte 
Kompetanseportalen til dette.  
Tverrfaglig simuleringsaktivitet foregår ved flere UH/helseforetak og er svært nyttig med tanke 
på å styrke kompetanse på klinisk teamsamarbeid på tvers av fag og profesjon, men også mellom 
helsepersonell og studenter. Kombinerte stillinger kan være et viktig grep for å få ut maksimal 
merverdi et slikt samarbeid.  
Fra UH-sektoren påpekes viktigheten av simulering som alternativ læringsaktivitet ved 
beredskapssituasjoner.  
I Nasjonal helse og sykehusplan er simuleringstrening et viktig tema og RegSim har fått et 
oppdrag fra Helse Vest om å være pådriver i regionen. Det som blir gjort regionalt skal også 
gjøres tilgjengelig for deling og læring på tvers nasjonalt.  
 
Oppfølging: 

 Tilslutning til forslag om at RegSim leder videre arbeid med å samstemme arbeid og 
aktivitet innen simulering mellom UH og foretak på Vestlandet.  

 Sekretariatet sørger for dialog med RegSim om mandat for videre arbeid. Utkast til 
mandat sendes til samarbeidsorganet for innspill. 

 Basert på mandat meldes det inn representanter som kan delta i de arbeidsgrupper som 
opprettes og ledes av RegSim. 

 Ønske om tema for fellesmøte i april: Forskning på effekter av simulering i utdanning – 
strategisk satsningsområde? Sekretariatet tar dette videre med sekretariat for regionalt 
samarbeidsorgan for forskning og innovasjon. 
 

4/21 Utdanningsstrategi 2019-2021-PDF  

- Statusoppdatering, notat vedlagt sakspapirer 
- Videre plan for arbeid med utdanningsstrategi 
 
Kort innledning ved Hilde Christiansen: Samarbeidsorganet må bli enige om det skal utarbeides 
en ny Utdanningsstrategi fra 2022 eller om nåværende strategi som går ut i 2021 skal justeres og 
videreføres. Strategien må være i tråd med utvikling i hele helsetjenesten, og gjennom tiltak 
sikres at den er i forkant av endringer som skjer i samfunnet og i helsetjenestene. 

https://helse-vest.no/Documents/Utdanning/Sentrale%20dokumenter/Utdanningsstrategi%202019-2021.pdf
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Innspill og diskusjon: 
Simulering og ferdighetstrening som metode i utdanning bør komme tydeligere frem som et 
satsningsområde i strategien. Kan simulering- og ferdighetstrening delvis erstatte praksis? 
 
Tiltak og strukturer som underbygger muligheter for flere kombinerte stillinger mellom foretak 
og UH er særlig relevant og bør ha fokus i videre arbeid. Samarbeid gjøres på forskjellige måter 
(for eksempel bistilling vs. delt stilling/kombinert stilling) og man bør se til og lære av hverandre. 
 
Det ble stilt spørsmål om ALIS (lege i spesialisering innen allmennmedisin) er inkludert under 
punkt 1D og 1E. Helse Vest informerte at de er i dialog med ALIS Vest om hvordan det skal 
samarbeides for å benytte planlagte permisjoner med mer som viktig bidrag for å tilby ALIS del i 
sykehusene.   
 
Bruk av Kompetanseportalen for studenter bør inn i strategien. 
 
Oppfølging av Rethos (både fase 1, 2 og 3) og regional/lokal operasjonalisering av disse 
forskriftene bør med videre strategiarbeid. Det ble (fra UiB) påpekt at kompetansekrav til 
undervisning og oppfølging av studenter i praksis/klinisk undervisning øker og at det er lang vei å 
gå før vi har tilstrekkelig med medarbeidere som tilfredsstiller kompetansekrav. Bedre 
samhandling om kompetanseheving er påkrevd, ellers risikerer vi at vi mangler undervisnings- og 
forskningsressurser. 
 
Brukerrepresentant påpeker at det er viktig med fokus på både areal og 
veiledningsmetode/pedagogikk i sykehusene, slik at studentenes konsultasjoner og oppfølging 
av pasienter er mulig å gjennomføre på en verdig, praktisk og lærerik måte for alle parter. 
 
Utdanningsstrategien må i videre arbeid også sees i sammenheng med innhold i de 
samarbeidsavtaler vi har mellom foretak og UH i regionen. Helse Vest RHF har nå en 
gjennomgang av eksisterende samarbeidsavtaler og ønsker derfor å ta dette opp som egen sak i 
et senere møte. 
 
Rekruttering av medarbeidere med rett kompetanse til sykehusene, samt fokus på hvordan vi 
kan beholde og utvikle medarbeidere, er et viktig felles anliggende for samarbeidsorganet og kan 
med fordel tas mer tydelig inn i utdanningsstrategien.  
 
Videre arbeid: Steinar Hunskår (UiB) kom med innspill til notatets struktur med tanke på videre 
arbeid: Mål og mange av tiltakene (nivå 1 og 2) er generelle og kan være overordnet fokus i flere 
år fremover. Nivå 3, som nå har fått overskrift «status», bør være operasjonalisering av tiltak 
med ytterligere konkretisering og med fremdriftsplan og forfallsdato. Det ble videre foreslått at 
det settes ned en arbeidsgruppe, for eksempel de som allerede er med i arbeidsutvalget (AU): 
Steinar Hunskår (UiB), Anne-Marie Joa (SuS) og Anne-Grete Naustdal (HVL), som sammen med 
sekretariatet lager en oppdatering av strategien med en handlingsplan basert på innspill i møtet.  
 
Oppfølging: 

 Tilslutning til å sette i gang arbeid med justering av Utdanningsstrategien med de innspill 
til innhold og struktur som er kommet frem i møtet.   

 Sekretariatet kommer med forslag til hvem som kan delta i arbeidet sammen med 
sekretariatet. Justert strategiplan legges frem på møte i samarbeidsorganet i løpet av 
høsten 2021 for innspill og videre plan. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
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5/21 Arbeidsgruppen mellom Helse Vest RHF og Kommunenes Sentralforbund (KS) om 
kompetanse, rekruttering og utdanning:  

Hvordan involvere UH-sektor og få til treffpunkt mellom foretak, kommune og studenter? 
Viser til tilsendt notat. 
 
Innspill: 
Et relevant spørsmål er hvordan studentene når de er i sine praksisstudier opplever at 
helsetjeneste jobber: klarer man fra sykehusene og kommunene å vise fram det helhetlige 
pasientforløpet, eller blir det i «stykker og biter»? Det studentene opplever gjennom 
utdanningen farger videre yrkesliv. 
 
Innspill fra foretakene om å benytte allerede etablerte samhandlingsstrukturer mellom 
spesialist- og kommunehelsetjeneste for videre dialog, for eksempel de ny helsefellesskapene. 
 
Brukerrepresentant støtter dette arbeidet; for pasientene fremstår helsevesen som fraksjonert. 
Det er viktig at de som utdannes får et helhetlig bilde av tjenesten for å kunne bedre tilbudet til 
pasientene. 
 
Tematikken er godt kjent for UH-sektor: noen utdanninger har mye fokus på samhandling 
mellom kommuner og sykehus i sine utdanninger, for andre er det mer fragmentert. Ulike 
rammer og insentiver for praksisgjennomføring påvirker også her. For legeutdanningen er det et 
nyoppstartet prosjekt finansiert av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning) der UiB skal lage startpakker for kommunale/allmennleger 
som vil ta imot studenter. 
 
Det understrekes at vi bør bli mer aktiv ovenfor studentene og man i større grad bør benytte 
felles møtearenaer hvor både kommune- og spesialisthelsetjenesten deltar.  
 
Oppfølging: 

Hilde Christiansen tar med innspillene tilbake til arbeidsgruppen med KS. 

 

6/21 Eventuelt 

a. Utdanningskonferanse 2021 
Det er enighet om at konferansen bør planlegges som en fysisk konferanse i 
november/desember 2021. Programkomite fra 2020 videreføres og mye av programmet planlagt 
til Sola 2020 kan gjenbrukes.  
 
b. Pandemisituasjon 
Helse Førde orienterer om at de tok ut 152 sykepleiestudenter fra praksis i januar grunnet et 
større covid-19-utbrudd i Førde. Tross utfordrende arbeid var samarbeid med HVL og situasjonen 
ble taklet profesjonelt. 
UiB melder at praksis/klinisk undervisning er gjennomført som planlagt. OSKE eksamen (praktisk 
eksamen) med 160 studenter ble gjennomført på campus Bergen 2.februar.  
Generelt meldes det om lavt smittetrykk blant studentene, og helsefaglige utdanninger med 
praksis i helseforetak har klart å opprettholde progresjon i studiene. Det poengteres viktigheten 
av at helseforetakene har hatt en felles holdning til at praksis skal gjennomføres så langt det lar 
seg gjøre innen smittevernsfaglige retningslinjer.  Et godt og tett samarbeid har vært avgjørende. 
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Alt tyder på at studentene har opptrådt ansvarsbevisst og de bør takkes for innsats i en krevende 
tid!  
 
c. Aktuelle saker til fellesmøte 19.april: 

 Masteroppgaver i foretakene – oppsummering fra arbeidsgruppene 

 Forskning på effekter av simulering i utdanning – strategisk satsningsområde?  
 
Sekretariatet diskuterer sakene videre med sekretariat for regionalt samarbeidsorgan for 
forskning og innovasjon 
 

 

   


