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Referat fra møte 19.04.21 
 

 
Sted: Digitalt møte (Teams) 
Møtetidspunkt: 19.april 2021, kl.1030-1430 
Til stede: (fra samarbeidsorgan for utdanning): 
                                           Hilde Christiansen (Helse Vest), Kristin Akerjordet (UiS), Oddrun Samdal (UiB), Randi 

Skår (HVL), Anita Lyssand (VID), Anne Marie Joa (Helse Stavanger), Helga Stautland 
Onarheim (Helse Fonna), Randi-Luise Møgster (Helse Bergen), Anne Kristin Kleiven 
(Helse Førde) og Rebekka Ljosland (HDS) 

                                           Steinar Hunskår (UiB) (til stede fellesmøte) og Henrik Aasved (Brukerrepresentant, 
observatør) (til stede fellesmøtet) 

Frafall:                              Bjørg Oftedal (UiS) 
Sekretariat:                Cathrine Bjorvatn, Anne Mette Koch og Asta Optun (referenter) 
  

Møteleder:  Hilde Christiansen 

 

Sak nr: Tema 

Saker til fellesmøte med Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon 

7/21 Godkjenning av saksliste  
Saksliste godkjent. 
 

8/21 Samarbeid om studentoppgaver (ID_2020_10) 
 
Hilde Nesse presenterte arbeidet til arbeidsgruppe 1 om samordning av nettsidene i foretakene 
for å sikre at studenter får tilgang til samme informasjon. Mariana Rød presenterte arbeidet til 
arbeidsgruppe 2, som skulle utarbeide retningslinjer som kan regulere samarbeidet mellom 
foretak og UH-sektor om gjennomføring av masteroppgaver.  

 
Beslutning: 
 

 Samarbeidsorganet stiller seg bak innholdet i rapporten fra arbeidsgruppene. 

 Institusjonene forplikter seg til å videreføre og operasjonalisere anbefalingene som 
ligger i rapporten, i egen organisasjon. Helseforetakene må organisere arbeidet med 
innfasing av studenter som ønsker å skrive oppgave tilknyttet sykehusene på en slik 
måte at det er mulig å få belyst aktuelle og relevante tematikker. 

 Arbeidet skal evalueres på neste fellesmøte mellom samarbeidsorganene i 2022.  

 

9/21 Forskning på effekt av simulering i utdanning – strategisk satsningsområde? 
 
Innspill og diskusjon: 
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Samarbeidsorganenes representanter støtter behovet for forskning på effekter av simulering i 
utdanning. 
På bakgrunn av at antall studenter med behov for praksis øker samtidig som antall praksisplasser 
reduseres vil simulering være stadig viktigere i utdanning av helsepersonell. Det ble påpekt at 
pandemien har lært oss noe av betydningen av simulering, ikke minst knyttet til området 
pasientsikkerhet. 
For noen utdanninger, blant annet sykepleie- og jordmorutdanning legger EU-direktivet føringer 
på hvor stor del av praksis som kan erstattes av simulering.  
 
Miljøer som kan inngå i et slikt forskningssamarbeid kan være RegSim, SimArena ved HVL, Slate 
(globalt senter for læringsanalyse) ved UiB og det nye ferdighetssenteret ved HDS/VID. Fra 
brukerrepresentant ble det minnet om studentinvolvering i det videre arbeidet. 
Det er viktig at forskningsområder som velges må være der begge sektorene har 
interesse/høster gevinster.  
 
Det ble pekt på at det er begrenset med forskningsmidler og dette området må konkurrere med 
andre områder om disse, ikke minst klinisk forskning.   
Samarbeidsorganene uttrykker behov for en strategi og en tyngre økonomisk satsning for å 
prioritere dette forskningsområdet. Ved tidligere utlysning relatert til strategiske 
forskningsmidler i Helse Vest har det vært en søknad angående simulering, men denne nådde 
ikke opp i konkurransen. 
Det ble stilt spørsmål om mulighet for nye forskningsmidler til dette området. Fra UIB kom det 
innspill om forskningssenteret Slate- som har god kjennskap til muligheter for ekstern 
finansiering. Barbara Wasson kan fasilitere kontakt mot dette miljøet. 
Det ble presisert at RegSim vil være viktig part i det videre arbeidet fra foretakenes side, men for 
å lykkes må forskning på effekt av simulering i utdanning skje i samarbeid mellom foretak, 
universiteter og høgskoler.  
De to samarbeidssekretariatene vil fasilitere det videre i arbeidet. 
 
Beslutning 

 Det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra foretak/UH, ledet av RegSim, 
som utarbeider forslag til relevante forskningsområder/prosjekt og aktuell 
forskningsfinansiering.  

 Arbeidsgruppen leverer forslag til samarbeidsorganene innen november 2021. 

 

10/21 Koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon 
 
Kaia Nepstad presenterte kort saken om kunnskapstriangelet. Diskusjonen viste at det  
var bred enighet i Samarbeidsorganene om at det ikke skal organiseres nye strukturer i regionen 
på nåværende tidspunkt, men at man må arbeide for bedre å synliggjøre og koble sammen 
eksisterende strukturer. Samarbeidsorganene trakk frem at det foregår mye godt arbeid i 
regionen i å koble utdanning, forskning og innovasjon, men at det er behov for oversikt over 
hvilke arenaer for samhandling som eksisterer og hvordan disse opererer. Det ble fremmet 
forslag om å vurdere opprettelsen av en årlig innovasjonskonferanse, og/eller regelmessige 
kortere, tematiske webinarer for relevante aktører. Muligheten for å få en oversikt over aktører 
på Vestlandet samlet på nettet som en vei inn ble også foreslått.  

 
Videre oppfølging:  
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Innspillene som fremkom i møtet vil danne grunnlag for sekretariatenes videre oppfølging av 
saken utover høsten 2021. Saken tas opp igjen i Samarbeidsorganenes møter i november 2021. 

 

Saker til andre del av møtet kun for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 

11/21 Godkjenning av saksliste og referat fra møte 04.02.21 

Saker til eventuelt 
 
Referat og saksliste godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt. 

12/21 Orientering høst 2021, nye studieplaner 
 
Konsekvenser for praksis med fokus på høsten 2021  
 Hvordan har UH-sektoren i planleggingsfasen involvert praksisfeltet?  
 Hva er gjort fra sykehusenes side for å få gjennomført praksis? 
 
Innspill: 
I all hovedsak meldes det om god dialog og planlegging av praksis mellom UH/HF via møtepunkt 
og etablert samhandlingsstruktur som utdanningsråd/fagråd. Man ser nytten av gode og 
fagspesifikke samarbeidsavtaler. 
 
Det meldes om godt samarbeid mellom UH og sykehus under pandemien. Gjennom et felles mål 
og ansvar har UH og foretak med noen tilpasninger gjennomført praksis for alle studentgrupper. 
Det ble påpekt at det har vært krevende for studentene, men de har fått med seg en unik 
erfaring som de kan ta med videre i arbeidslivet og ved en evt. lignende situasjon senere. 
 
Helseforetakene melder om utfordringer og bekymringsmeldinger ift. mengden studenter og 
overbelastning i avdelingene, særlig knyttet til sykepleiestudenter for kirurgisk praksis. Det er 
viktig å få en dialog om å utnytte alle gode praksisarenaer (eksempelvis dagkirurgi mv). Det 
savnes en forventningsavklaring mellom UH og foretak. 
  
For sykepleiestudiet ved HVL og VID er det innført firedeling av praksisperioder (ved somatiske 
sengeposter) ved HUS/HDS.  Tilbakemelding er at dette er krevende for avdelingene grunnet stor 
rotasjon av studenter, og det uttrykkes bekymring for kvalitet i utdanningen med forkortet 
praksis. Fokus på heving av daglig rettledning ble nevnt som et relevant tiltak. 
 
Det er viktig å kartlegge mulige praksisarenaer i alle virksomhetene, og å ta hele Vestlandet i 
bruk. Det må vurderes hvordan f.eks. mindre kirurgiske inngrep og kortere sykehusopphold også 
kan utvikles til gode læringsarenaer. Det er viktig å lære av LIS-utdanningen og fokusere på hva 
studentene har oppnådd av læringsmål, ikke bare hvilken avdeling de er på.  Hvordan og hvor 
kirurgisk aktivitet gjennomføres er i stadig utvikling og forventningene fra UH sektoren må speile 
den kliniske utviklingen og praksisen i helseforetakene. 
 
Fra VID meldes det at det vil komme en invitasjon til sykehusene om en mulighetsstudie knyttet 
til PhD-program innen helsevitenskap. 
 
Hilde Christiansen minnet om viktighet av å ta godt imot studentene, også ved sommerjobber. 
Viktig å også ha fokus på andre studentgrupper enn helsefag. Eksempelvis er det et stort behov 
for medarbeidere som behersker logistikk, forsyning og medisinskteknisk utstyr. 
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13/21 Utdanningskonferansen 2021, informasjon/status  

Cathrine Bjorvatn oppsummerte status fra programkomitéen.  

Utdanningskonferansen avholdes ved Sola Strand Hotel 30.11-01.12. Programkomiteen har 
avholdt første møte og utkast til program foreligger med læring som rød tråd. Foreløpig 
arbeidstittel er «Læring i endring – rustet for fremtiden?». Konferansen er tenkt delt inn i 3 
hovedtema; 

1. Hvordan lærer vi, med hovedinnlegg ved Anette Prehn  
2. Erfaringer fra pandemien, med kort film fra HVL og «sofaprat» mellom deltaker fra UH, 

HF og studenter 
3. Simulering- og ferdighetstrening, med hovedinnlegg fra RegSim 

 
Et av formålene med utdanningskonferansen er å skape nettverk. Deltakere vil bli strategisk 
plassert rundt bordene og mellom hver sesjon vil det bli avsatt tid til diskusjon som 
oppsummeres på dag to. 
 
Innspill: 
Samarbeidsorganet ga positive tilbakemeldinger på programforslaget, både i forhold til innhold 
og struktur. Innspill som kom fram blir tatt med inn i det videre programarbeidet. 
 

14/21 Forslag til retningslinjer for arbeidsutvalg (AU)  

På bakgrunn av Sak19/2018 er det utarbeidet forslag til nye retningslinjer for AU for 
samarbeidsorgan for utdanning. Asta Optun presenterte kort forslaget. 

AU skal komme med innspill til aktuelle saker og bidra til saksforberedelse i forkant av møter i 
regionalt samarbeidsorgan for utdanning. Sekretariatet ved samarbeidsorganet vil være 
ansvarlig for utforming av innhold i sakene, endelig saksliste og utsending av sakspapirer. 

AU skal bestå av fire representanter fra samarbeidsorganet, fra to av utdanningsinstitusjonene 
og to av helseforetakene. Representantene i samarbeidsorganet vil oppnevnes i henhold til 
foreslått rulleringsplan. 
 

Innspill 

Samarbeidsorganet ga positiv tilbakemelding på sammensetning av AU og rulleringsplan. 
Oppnevning bør følge studieår og med to års oppnevningstid. 
 

Beslutning: 

Retningslinjer for arbeidsutvalget legges til grunn. Evaluering/justering av retningslinjene skjer 
ved behov.  

15/21 Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 

   


