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Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier 2018 
 

 
Helse Midt-Norge RHF (HMN RHF) lyser ut 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke 
kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter ved helse- og sosialfagutdanningene i 
spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Prosjektperioden er 1-3 år, med oppstart høsten 2018. 
Midlene tildeles av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse 
Midt-Norge RHF, universiteter og høgskoler.  
 
Det kan søkes om inntil kr. 1 million per prosjekt. Det kan søkes om prosjekter innen følgende 
satsingsområder, som er nedfelt i Helse Midt-Norge RHFs handlingsplan for utdanning og 
kompetanseutvikling1: 
 
Satsingsområde 1: Kombinerte stillinger 
Det kan søkes om støtte til prosjekter som skal utvikle modeller for kombinerte stillinger i helse- og 
sosialfag som ikke har tradisjon for kombinerte stillinger eller samarbeidsstillinger mellom UH-sektor 
og spesialisthelsetjenesten. Målet er å styrke kvalitet og relevans i helseutdanningene og å utvikle 
helsetjenesten. Merk at satsingsområde 1 kun gjelder de treårige helse- og sosialfagutdanningene. 
 
HMN RHF vil stimulere til at prosjekter med lokal utprøving av modeller for kombinerte stillinger 
gjennomføres og evalueres i hvert HF i samarbeid med utdanningssektor.  
 
Prosjektene må belyse om samarbeidsstillingen kan bidra til bedre samarbeid, kvalitet og relevans i 
praksisundervisning. Vurderinger av hva som er en god organisering rundt ansettelse og fordeling av 
slike stillinger skal inngå. Det er et mål at stillingen kan etableres i vanlig drift i foretaksgruppen etter 
at prosjektperioden er over. 
 
Kombinerte stillinger kan brukes til ulike formål for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, 
herunder eksempelvis: 

 Nye veilednings- og praksismodeller utvikles, utprøves og evalueres i et likeverdig samarbeid 
mellom partene 

 Det etableres et tett og forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt 
som sikrer kontinuerlig kvalitetsutvikling i praksisstudier 

 Tettere kobling mellom teori og praksis i utdanningene og mer yrkesrelevante utdanninger, 
gjennom tiltak som bidrar til at de som underviser ved utdanningsinstitusjonene i større grad 
kjenner til praksisfeltet i spesialisthelsetjenesten. Dette kan skje ved at ansatte i 
spesialisthelsetjenesten bidrar mer systematisk i undervisning på utdanningene eller ved at 
de som er ansatt i universitet/høgskoler har tettere kontakt inn mot praksisfeltet. 

Satsingsområde 2: Styrke veilederkompetanse blant ansatte som veileder studenter i praksisstudier. 
Det kan søkes om støtte til prosjekter mellom helseforetak (HF) og utdanningsinstitusjon for å styrke 
veiledningskompetansen blant de som veileder studenter i praksis. Prosjekter som utvikler modeller 
som kan være med å legge til rette for en større grad av tverrfaglighet i veiledningskompetansen kan 
også søke om støtte. 
 

                                                 
1
  Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 (pdf) 

https://helse-midt.no/Documents/2017/Handlingsplan%20utdanning%20og%20kompetanseutvikling%20i%20HMN%202017.pdf
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Satsingsområde 3: Praksisforberedende tiltak: Sørge for at studentene er faglig forberedt til 
praksisstudier. Det kan søkes om støtte til samarbeidsprosjekter mellom HF og utdanningsinstitusjon 
som innebærer praksisforberedende tiltak. Hensikten er å bidra til at studentene er bedre faglig 
forberedt til praksisstudier.  
 
Formelle krav og andre føringer: 
 
Hvem kan søke? 

 Ansatte i helseforetak i Helse Midt-Norge 

 Ansatte ved universiteter og høgskoler i regionen 
 
Merk at satsingsområde 1 kun gjelder de treårige helse- og sosialfagutdanningene i regionen der 
studentene har praksis i spesialisthelsetjenesten i løpet av utdanningen. 
 
Krav til søknaden: 

 Det kreves likestilt samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskoler.  

 Søknaden skal være forankret på ledernivå, ved klinikksjef og instituttleder (dokumenteres 
med forankringsskjema). Søknader som mangler forankring fra en eller begge sektorer 
forkastes før vurdering. 

Krav til prosjektet: 

 Prosjektet skal i størst mulig grad utføres nær studenter og praksisveiledere, det vil si 
forankret i tjenestebehov i helseforetaket. 

 Prosjektet skal være utviklingsrettet og nyskapende. 

 Prosjektet skal være praksisrelevant.  

Utforming av søknad og vedlegg: 
Søknaden skal være på maksimum 10 A4-sider (ekskl. vedlegg) og inneholde følgende: 

 Beskrivelse av prosjektet:  

o Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag 

o Problemstillinger og mål 

o Fremdrifts- og aktivitetsplan 

o Forventet effekt/resultat 

o Eventuelle etiske vurderinger  

 Beskrivelse av samarbeidet mellom helseforetak og UH-sektoren og relevans for de to 

sektorene 

 Beskrivelse av hvordan prosjektet skal sikre varig endring i praksis og videreføres etter 

prosjektperioden, evt. muligheter for erfaringsoverføring til andre enheter/foretak 

 Plan for formidling og/eller publisering 

 Beskrivelse av hvordan prosjektet ivaretar pasient-/brukerperspektivet 

 
Obligatoriske vedlegg (1 side per vedlegg) 

 Prosjektbudsjett (totalbudsjett for prosjektet der partenes bidrag synliggjøres) 

 Anbefaling fra ledelse ved HF og universitet/høgskole (lenke til forankringsskjema) 

 CV for søker og sentrale samarbeidspartnere (maks 5 sider totalt) 

 
 

https://helse-midt.hn.nhn.no/Documents/R%C3%A5d%20og%20utvalg/Samarbeidsorganet/Skjema%20for%20lederforankring.pdf
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Andre føringer: 

 Prosjekter med medfinansiering fra universitet og høgskoler vil prioriteres. 

 Tverrprofesjonalitet vil telle positivt i vurderingsprosessen, men er ikke et absolutt krav 

 Prosjekter som handler om koordinering av praksis og ordinære oppgaver knyttet til 
utdanning og praksisstudier som lærere og veiledere allerede er forpliktet til, kan ikke 
støttes.  

 Prosjektene skal innfri krav til sluttrapport i henhold til informasjon i tildelingsbrev. 

Hvordan søke: 
Søknad og vedlegg sendes samlet som én PDF på e-post til samarbeidsorganet@mh.ntnu.no innen 
søknadsfristen. Søknader som blir innsendt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet. 
 
Søknadsfrist: 5.januar 2018 kl. 12:00 
 

mailto:samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

