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Oppsummering av aktiviteten i 2014 

Bakgrunn 

Strategi- og handlingsplan for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene i Helse Midt-

Norge for perioden 2013-2014 er en konkretisering av den regionale rammeavtalen mellom Helse 

Midt-Norge og høgskolene (2007). Rammeavtalen skal revideres i 2015. 

Oppfølging av Meld St 13 – Utdanning for velferd 

Hvordan involvere hverandre i arbeid med utdanningene 

Det har gjennom året vært arbeidet med å finne modeller for gjensidig involvering og 

kvalitetssikring av pågående arbeid med fag- og studieplaner. Med bakgrunn i ulike behov og 

arbeidsmåter i utdanningsinstitusjonene var det vanskelig å finne en samarbeidsmodell som 

passet for alle. Gjensidig samarbeid og forpliktelser vil tas med i reviderte rammeplaner og 

revidert årshjul for praksis som vedtas i løpet av 2015.  

Det nasjonale praksisprosjektet 

Samarbeidsorganet HMN-høgskolene er referansegruppe for det nasjonale praksisprosjektet, der 

Grete Samstad (St. Olavs Hospital) er prosjektleder. I forbindelse med ordinært møte i mai var 

det satt av en dag til å diskutere utvalgte tema i Praksisprosjektet, i tillegg til at SO har blitt holdt 

løpende orientert og kommet med innspill i de påfølgende møtene i SO. Hanne Svejstrup Elde 

(Helse Møre og Romsdal HF) har i tillegg orientert om et regionalt praksisprosjekt hvor hun er 

prosjektleder. 

Oppfølging av Meld St 18 – Lange linjer – kunnskap gir muligheter 

Styrking av høgskolegruppenes forskerkompetanse og helseforskningen 

I 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som hadde som mandat å se på tiltak, og utarbeide en 

handlingsplan for å styrke høgskolegruppenes forskerkompetanse og helseforskning generelt.  

Med bakgrunn i HMN RHF sitt arbeid med strategier for forskning, innovasjon, utdanning og 

kompetanse 2015 -2020 vedtok Samarbeidsorganet å endre gruppens mandat fra å utarbeide 

handlingsplan for høgskolegruppene (sak 17-14), til å gi innspill underveis i arbeidet med de 

aktuelle strategidokumentene. Arbeidsgruppen har orientert om sitt arbeid i SO, og medlemmene 

har gitt innspill.  

Strategiarbeid i Helse Midt-Norge RHF 

Gjennom året har det pågått arbeid med nye strategier for forskning og innovasjon, og strategi for 

utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge RHF. Samarbeidsorganet har blitt orientert og gitt 

innspill til strategiene på alle årets møter. Strategiene er planlagt styrebehandlet første halvdel av 

2015. 

Organisering av de regionale samarbeidsorganene 

På oppdrag fra ledelsen i HMN ble det i 2013 satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere 

organiseringen av de regionale samarbeidsorganene. Gruppen anbefalte videreføring av dagens 

ordning med to samarbeidsorgan, men med noen justeringer, bl.a. gjensidig representasjon, fast 

årlig strategimøte og observatører fra brukersiden, NFR og KS. Høgskolene tok dissens på den 

anbefalingen som ble gitt gjennom et brev fra rektorene ved høgskolene i regionen datert 

12.05.2014. Ledelsen i HMN besluttet å videreføre ordningen med to samarbeidsorganer. Det ble 
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i etterkant avholdt et møte mellom HMN og rektorene der det bl.a. ble orientert om bakgrunnen 

for vedtaket og for å danne grunnlag for et videre samarbeid i regionen. 

Regional utdanningskonferanse 

På oppdrag fra SO hadde Helse Møre og Romsdal HF og høgskolene i Molde, Volda og Ålesund 

ansvar for planlegging og gjennomføring av to-dagers regional utdanningskonferanse. 

Konferansen hadde tittelen «Utdanning for fremtidens arbeidsliv» og viste konkrete eksempler på 

samarbeidsprosjekter fra hele regionen og innen ulike deler av sektoren. Konferansen ble avholdt 

i Ålesund 17.-18. september og fikk gode tilbakemeldinger.  

Tildeling av FoU-midler 

Samarbeidsorganet utlyste 3 mill. kr til FoU-prosjekter og til fullføring av master for 2014 og 

2015, med søknadsfrist 16.juni. Det kom inn totalt 8 søknader. Basert på innstilling fra 

vitenskapelig komite vedtok SO i desember tildeling av to masterstipender (totalt 100 000 kr) og 

to FoU-prosjekter (totalt 533 000). Ubrukte midler videreføres til neste års utlysning. 

Rapport for hvert satsningsområde 

Satsingsområde 1 

Praksisstudier i grunnutdanning, videre- og etterutdanning 

Rammeavtalen: Foretakene skal bidra til å utvikle fag og studieplaner gjennom å være 

høringsinstans, og gjennom deltakelse i planlegging av utdanningenes innhold, organisering, 

gjennomføring og varighet.  

Samarbeidsorganets handlingsplan 2013 - 2014 

 Gi råd og innspill til besluttende og rådgivende organer i HMN-RHF knyttet til oppfølging av

Stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis.

 Komme med innspill og uttalelser til studieplaner.

 Drøfte hvordan endringer i tjenestetilbud bør få konsekvenser for innholdet i utdanningene,

både i teori og i praksis. (jfr. ny teknologi, pasientforløp, brukermedvirkning, samhandling

m.v.)

 Bidra til utvikling av felles kvalitetsmål i praksis samt utprøving, evaluering og

erfaringsutveksling knyttet til praksismodeller.

 Identifisere utfordringsbildet for helseregionen mht til kompetanse og rekruttering, og bidra

med konkrete forslag til en strategisk handlingsplan for utdanning.

Rapport for satsingsområde 1 

 SO har hatt oppfølging av Meld St 13 på saklista til alle møtene, inkludert orientering om

arbeidet med det nasjonale Praksisprosjektet der utvikling av felles kvalitetsmål i praksis

(kulepunkt 4) er en av oppgavene i prosjektet.

 Videre har SO i flere møter drøftet hvordan helseforetakene og høgskolene kan involvere

hverandre i arbeid med kvalitetssikring av utdanninger. Dette er viktig med tanke på at

utdanningene må tilpasse seg endringer i tjenesten, for eksempel pasientforløp og andre

nasjonale føringer som skisseres i samhandlingsreformen. Praksisfeltet bør i større grad
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involveres, både med tanke på innhold i utdanningene med gjensidige 

læringsutbyttebeskrivelser og endringer i opptakstall som får strukturelle konsekvenser. 

 Endringer innen velferdsteknologi stiller krav til fremtidens helsepersonell.

Samarbeidsorganet har drøftet hvordan utdanningene og tjenestene kan samarbeide om å

imøtekomme disse kravene. SO foreslår blant annet at studentene må stimuleres som

fagpersoner, gjerne ved tverrfaglig samarbeid i praksisperioden, og bevisstgjøres sin rolle

som endringsagenter.

 Kandidatmåltall, behov for praksisplasser og tilgrensende problemstillinger er drøftet i tråd

med vedtatt årshjul.

 SO har blitt orientert om den pågående prosessen med ny strategi for utdanning og

kompetanse i HMN RHF, og gitt innspill til denne.

Satsingsområde 2 

Etter-, videreutdanning og masterutdanning 

Rammeavtalen: Høgskolene og helseforetaket/de enkelte helseforetakene skal samarbeide om 

etablering av etter- og videreutdanningstilbud samt masterutdanning som er i tråd med 

helseregionens behov. 

Samarbeidsorganets handlingsplan 2013 - 2014 

 Bidra til å tilpasse kompetansen til Helse Midt-Norges utfordringsbilde jfr. strategi 2020.

SO vil særlig fokusere på stimulering og rekruttering til utdanning og yrke..

 Sørge for en oppdatert oversikt over helseregionens behov for etter-, videreutdanning og

masterutdanning.

 Drøfte hvordan endringer i tjenestetilbud bør få konsekvenser for regionens etter-,

videreutdanning- og masterutdanningstilbud, og gi innspill til sentrale aktører om dette

 Samarbeide om masterutdanninger og arbeidet med å innlemme videreutdanninger i

mastergrad.

Rapport for satsingsområde 2 

 SO er orientert om høgskolenes arbeid med å innlemme videreutdanninger i mastergrader.

Samarbeidsorganet mener at både helseforetakene og høgskolene er tjent med at

utdanningene løftes til masternivå ref. studietilsynsforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-28-237, men understreker samtidig at

det må legges opp til fleksible ordninger til beste for både tjenesten og utdanningene.

 Det er i flere møter orientert fra Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning

i helse- og velferdstjenestene.

 Samarbeidsorganet har gitt innspill til Strategi for utdanning og kompetanse i HMN hvor

temaene i kulepunktene ovenfor er ivaretatt.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-28-237


5 

Satsingsområde 3 

Forsknings- og utviklingsarbeid 

Rammeavtalen: Samarbeidet skal stimulere til utvikling av en strategi for å øke andelen 

høgskoleutdannende med forskerkompetanse.  

Samarbeidsorganets handlingsplan 2013 – 2014 

 SO skal sørge for målrettet bruk av FoU-midler og Samarbeidsmidler, samt årlig

rapportering

 SO skal bidra til styrking av høgskolegruppenes forskerkompetanse og helseforskningen, i

tråd med regional forskningsstrategi.

 SO skal stimulere til kunnskapsbasert praksis og utdanning, og bidra til en utprøving av ulike

modeller for kombinerte stillinger mellom høgskoler og helseforetak.

 SO skal bidra til at flere innen høgskolegruppene tildeles stipendiatstillinger og at flere får

forskningskompetanse på dr.grads-nivå.

 SO skal stimulere til gode karriereveier i helseforskning, i tråd med Forskningsmeldingen.

 Publisering og publiseringskompetanse skal vies særlig oppmerksomhet.

Rapport for satsingsområde 3 

 FOU-midler for 2014 og 2015 ble utlyst i mai, med søknadsfrist 15.juni. Utlysningen ble

gjort samtidig som øvrige FoU-midler fra HMN RHF og fungerte tilfredsstillende. Antall

søknader er fortsatt lavt (totalt 8). Det ble vedtatt tildeling av to sluttføringsstipend for

master og to FoU-prosjekter.

 Høgskolene har orientert SO om tildeling av samarbeidsmidler og det ble vedtatt og

distribuert en mal for rapportering. På slutten av året ble det vedtatt felles føringer for

forvaltning av samarbeidsmidlene, med rom for lokale tilpasninger.

 Som oppfølging av regional forskningsstrategi og Meld St 18 har SO drøftet styrking av

høgskolenes forskerkompetanse og helseforskning. En arbeidsgruppe har jobbet separat

med dette og gitt innspill til strategi for kompetanse og utdanning i HMN. SO har gitt

følgende innspill til arbeidet med styrking av samarbeidet om den helsefaglige

forskningen:

o Samfunnets og befolkningens behov for helseforskning må være utgangspunktet

o Svake og sterke miljøer bør kobles sammen for å øke aktiviteten og kompetansen i

de små miljøene

o Prioritering av delte eller kombinerte stillinger mellom høgskole og helseforetak

 SO er orientert om aktuelle utlysninger fra bl.a. Samarbeidsorganet HMN-NTNU og

Forskningsrådet, spesielt tverregional utlysning på 200 millioner kroner

(HELSEFORSK).
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Satsingsområde 4 

Samarbeidsorganets funksjon og arbeidsform 

Rammeavtalen: Samarbeidsorganet skal bidra til at rammeavtalens intensjoner blir oppfylt. 

 SO vil i perioden 2013 – 2014 spesielt fokusere på utdanningsspørsmål knyttet til

Samhandlingsreformen og Stortingsmelding om Utdanning for velferd (St m 13).

 Nettstedet http://www.helse-midt.no/no/Fagfolk/Utdanning/ benyttes aktivt til å spre

informasjon om utdanning, FoU og SO sitt arbeid.

 SO vil revidere rammeavtalen fra 2007, og tilstrebe et nærmere samarbeid og felles møter

med SO HMN-NTNU.

 SO vil arbeide for at den regionale utdanningskonferanse og den regionale

forskningskonferanse avholdes annethvert år.

 Det skrives årsrapport hvert år.

 Medlemmer

o oppnevnes av rektor/direktør og møter med dennes mandat.

o bidrar til kontinuitet i SO og sørger for at vedtak og strategier gjøres kjent og

gjennomføres lokalt. Vararepresentanter holdes orientert.

Rapport for satsingsområde 4 

 Heidi V. Haavardsen (Høgskolen i Molde) tiltrådte som leder av Samarbeidsorganet HMN-

høgskolene i begynnelsen av 2014. Kristin Bratseth (Høgskolen i Nord-Trøndelag) ble valgt

som nestleder.

 SO har avholdt 4 møter i 2014. Det utarbeides fyldige referater for å beholde historikk og for

å holde stedfortredere orientert.

 Det er behandlet til sammen 54 saker i 2014, en nedgang fra 63 saker i 2013.

 Leder av SO og sekretariatet har hatt arbeidsmøter mellom SO-møtene.

 Sekretariatsfunksjonen er fortsatt felles for de regionale samarbeidsorganene. I tillegg til

organisering av møter og utarbeidelse av sakspapirer, har sekretariatet ivaretatt arbeidet med

FoU-utlysningen.

 Nettsiden for SO (http://www.helse-midt.no/Samarbeidsorgan-hogskole) er jevnlig oppdatert

av sekretariatet.

 Revisjon av rammeavtaler og utarbeidelse av mandat for Samarbeidsorganene er forsinket.

Det er planlagt oppstart av dette arbeidet i første halvdel av 2015. Strategi- og handlingsplan

for samarbeidet mellom høgskolene og helseforetakene i Helse Midt-Norge for perioden 2015

– 2016 vil utarbeides når rammeavtalen er vedtatt.

 Samarbeidet mellom Samarbeidsorganene har vært ivaretatt ved gjensidig fast representasjon.

Som oppfølging av ny organisering av de regionale samarbeidsorganene ble det i slutten av

året oppnevnt ytterligere ett medlem fra hvert samarbeidsorgan til det andre, og gitt fast

medlemsstatus. SO ga på årets siste møte innspill til saksliste for felles møte mellom SO-ene i

februar 2015.

 Regional utdanningskonferanse ble arrangert høsten 2014. Tilbakemeldinger til arrangøren

gikk på at programmet var interessant og relevant for de fleste. Regional forsknings-

konferanse avholdes i juni 2015.

http://www.helse-midt.no/no/Fagfolk/Utdanning/
http://www.helse-midt.no/Samarbeidsorgan-hogskole
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Vedlegg 1 

Medlemmer i Samarbeidsorganet HMN-høgskolene i 2014 

Dekan helse- og sosialfag, Heidi Haavardsen (leder) Høgskolen i Molde 
Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Dekan helse- og sosialfag, Solrun J.Valen Høgskolen i Sør-Trøndelag 
Dekan Elin M. Aasen Høgskolen i Ålesund 
Inst. leder Jan Einar Flø Høgskolen i Volda 
Helsefaglig sjef Grete O. Samstad St. Olavs Hospital HF 
Rådgiver Astrid Stamnes Helse Nord-Trøndelag HF 
Rådgiver Hanne S. Elde Helse Møre og Romsdal HF 
Prodekan utdanning Hilde Grimstad (SO HMN-NTNU) NTNU 
Forskningssjef Berit Kvalsvik Teige (SO HMN-NTNU) Helse Møre og Romsdal HF 
Organisasjonsdirektør Sveinung Aune HMN RHF 
Rådgiver Karin Isachsen Steen HMN RHF 
Rådgiver Silje Paulsen HMN RHF 

Rådgiver May Britt Kjelsaas Sekretariatet, NTNU og HMN 
Rådgiver Maria Henningsen Sekretariatet, NTNU og HMN 
Rådgiver Elin Yli Dvergsdal Sekretariatet, NTNU og HMN 




