
 
Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 

 

1 

 

Referat 
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Sverre Bugge Midthjell, seniorrådgiver 

Ruben Angell, rådgiver  
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Sak 13/18 
 

 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat godkjennes. 

Sak 15/18 
 
 
 
 

 

Årsrapport for Samarbeidsutvalg for utdanning 
Oppfølging av sak 6/18. Sekretariatet la fram endelig utkast til årsrapport for SUU som vil 
inngå i en samlet årsrapport for Det regionale samarbeidsorganet og underutvalgene.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning godkjenner årsrapporten for 2017. Innspill som kom i møtet 
innarbeides i rapporten. 
 

Sak 16/18 
 
 
 

 
 
 
 
 

Midtveisevaluering av praksisprosjekter fra første utlysningsrunde og mal for sluttrapport 
Inger Ellingsen i sekretariatet presenterte resultat av midtveisevaluering av prosjektene som 
fikk tildelt praksismidler etter utlysningen av praksismidler våren 2017.  
 
Midtveisevalueringen avdekket blant annet at flere av prosjektene har byttet prosjektleder. 
Ikke alle har sendt inn formell søknad til sekretariatet om endring av prosjektet. Utvalget 
påpeker at alle endringer i prosjekter skal meldes inn. Det innarbeider formulering i 
tildelingsbrevet om krav om formell søknad ved endringer i prosjekt. 
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Samarbeidsutvalget gav innspill til mal for sluttrapport: 
Det må inn et punkt om plan for videreføring, der man etterspør hva som vil kreves av 
ressurser for at resultater fra prosjektet skal kan kunne videreføres/breddes e.l. 
 
Samarbeidsutvalget ønsker at det stilles krav om implementering og formidling av resultater 
for de prosjektene som mottar utdanningsmidler. Det kom forslag om at Helse Midt-Norge 
publiserer nyhetssak som omtaler avsluttet prosjekt, at sluttrapport eller sammendrag av 
prosjekt kan publiseres på nettsiden, samt at mottakere av utdanningsmidlene kan inviteres 
til å holde innlegg i samarbeidsutvalgets møter eller erfaringskonferanse.  
 
Samarbeidsutvalget ønsker å arrangere en erfaringskonferanse der blant annet mottakere av 
utdanningsmidlene inviteres til å presentere resultater fra praksisprosjektene. 
 
Vedtak: 
SUU tar informasjonen fra midtveisevalueringen til orientering. Innspill som kom i møtet 
innarbeides i tildelingsbrev og sluttrapport. 
SUU oppnevner Grete Samstad og Heidi Haavardsen til arbeidsgruppe som sammen med 
sekretariatet, planlegger erfaringskonferanse våren 2018 der blant annet mottakere av 
praksismidler bidrar med resultater fra prosjektene. Skisse til konferanse presenteres på 
utvalgets møte i januar. 
 

Sak 17/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2019/2020 
Innledning v/ Anne Katarina Cartfjord, Helse Midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser 
årlig ut 5 millioner kroner i utdanningsmidler gjennom Samarbeidsorganet. 
Samarbeidsorganet har tidligere delegert til Samarbeidsutvalg for utdanning å gjennomføre 
utlysningen. Det er gjennomført to utlysninger der tilsammen elleve prosjekter har mottatt 
midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Det ble orientert om at det ved forrige 
utlysning ble oversett to søknader som ble vurdert i etterkant. Et av disse prosjektene fikk 
tildeling, slik at det totalt ble tildelt fem prosjekter for 2018/19. 
 
Samarbeidsutvalget diskuterte hvorvidt man ønsker å endre innretningen for neste års 
utlysning. Det ble argumentert for at satsingsområdet bør utvides noe, men at det er for tidlig 
å endre innretningen på utlysningen. Det er fortsatt stort behov for midlene for å styrke 
praksisstudier blant de miljøene som har vært målgruppen i de to foregående utlysningene.  
 
Helse Midt-Norge ønsker å åpne opp for at flere utdanningsmiljøer kan søke disse midlene, 
blant annet medisin-, psykolog- og ABIOK-utdanningene. Det kom innspill om at dette ville 
føre til økt konkurranse om midlene. 
 
Samarbeidsutvalget ønsker at kvalitet og relevans i praksisstudier skal være overordnet tema 
også for neste års utlysning. Det åpnes opp for at medisin-, psykolog-, ABIOK-utdanningene 
kan søke. Det skal oppfordres spesielt til at prosjekter som omhandler tverrprofesjonell 
praksis og samhandlingsprosjekter søker, samt at miljøer ved BA-utdanningene søker. En 
vurderingskomité skal vurdere prosjektenes kvalitet, og samarbeidsutvalget vil gjøre 
strategiske vurderinger i innstillingen av hvilke prosjekt som skal tildeles midler. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning oppnevner Jon Magnussen og Grete Samstad til å bistå 
sekretariatet og leder med å utarbeide utlysningstekst for 2019/20. Utlysningen skal i tillegg til 
BA-utdanningene for helse- og sosialfagene også åpnes for medisin-, psykolog- og ABIOK-
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utdanningene. Utlysningstekst legges fram for godkjenning på møte i samarbeidsutvalget 11. 
oktober med tanke på vedtak i Samarbeidsorganets møte 8. november. 

 
Sak 14/18 
 

Møtedatoer for 2019 – settes opp etter Sak 17/18 Utlysningssaken 
Møtedatoer settes opp i henhold til årshjulet for Samarbeidsutvalg for utdanning, 
Samarbeidsorganets møter, og prosess for utlysning av utdanningsmidler.   
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning vedtar møtedatoer for 2019: 30. januar, 5. september, og 9. 
oktober. Møtedato april/mai planlegges i sammenheng med foreslått erfaringskonferanse og 
vedtas på neste møte. Aktuelle datoer er 3. og 4. april, 15. og 16. mai eller 13. og 14. juni. 
 

Sak 18/18 
 
 
 

 
 

Strategiseminar for Samarbeidsorganet og underutvalg 7. november 
Oppfølging av sak 7/18. Toril Forbord, MH-fakultetet, orienterte om status for planleggingen 
av strategiseminaret på vegne av komiteen. Helseteknologi og digitalisering blir overordnet 
tema. Komiteen er i gang med å kontakte aktuelle innledere.  
 
Forslag til vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjonen til orientering.  
 

Sak 19/18 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Videreutdanning i akuttsykepleie 
Innledning v/ Marit Kjersem, Helse Møre og Romsdal HF. Klinikk for akuttbehandling, Helse 
Møre og Romsdal HF sendte en henvendelse til Samarbeidsutvalg for utdanning tidligere i år 
vedrørende behov for økt kompetanse innen akuttmedisin, og ønske om et 
videreutdanningstilbud innen akuttsykepleie i regionen.  
 
NTNU har tidligere hatt akuttsykepleie som studietilbud, både for spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten, og kan tilby dette igjen dersom det er behov og tilgang til 
praksisplasser i HFene. Det trengs ca. 20 studenter per kull for å kunne starte opp et 
studietilbud. Det tar over et år å starte et studieprogram (forslag i mai, vedtak i oktober året 
før opptak). Dersom man vil endre retning innen et studieprogram så ligger dette som 
fullmakt til dekan, og kan tilbys raskere. Innholdet i fagplanene må revideres i lys av de behov 
man har i dagens situasjon.  
 
Etterutdanningstilbud kan tilbys raskere enn et studieprogram.  
 
HFene trenger å samkjøre seg om hvilke behov man har før man kan komme med en bestilling 
til utdanningsinstitusjonene.  
 
Vedtak: 
Helse Midt-Norge tar initiativ til en prosess for å kartlegge behovet i regionen med mål om å 
presentere saken på samarbeidsutvalgets møte 30. januar 2019. 
 

Sak 20/18 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status kapasitet og behov for praksisplasser 
Representantene orienterte om kapasitet og behov for praksisplasser kommende studieår. 
HFene tilbyr praksisplasser i tråd med innmeldt behov fra utdanningsinstitusjonene i 
regionen. Det meldes i stor grad om god dialog med utdanningene. Det ble påpekt at 
bestillingen fra utdanningene legges inn i tråd med det man vet kan leveres fra 
spesialisthelsetjenesten. Det er i utgangspunktet et større behov.  
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Vedlegg 

- Sykepleierutdanningen står for den største mengden av praksisplasser. HFene klarer å 
etablere praksisplasser i tråd med behovet, men bruker alle tilgjengelige plasser. Det 
vil være behov for å se på alternativer til sengeposter som praksisplasser i framtida. 

- Det er sårbart for fravær på de små fagene, spesielt sosionom, ergoterapi og 
barnevernspedagog.  

- Radiografutdanningen har utfordringer med å få nok praksisplasser ved 
røntgenavdelinger. Utdanner vi for mange? 

- Medisinutdanningen ved NTNU benytter praksisplasser i hele regionen. Utdanningen 
har økt antall studieplasser fra 120 til 135 plasser i høst. Det vil være behov for flere 
praksisplasser fra 2020. 

 
Endringene i medisinutdanningen og økt behov for praksisplasser settes opp som egen sak på 
neste møte i samarbeidsutvalget.  
 
Til framtidig møter ønsker samarbeidsutvalget oversikt over alle praksisplasser ved alle 
utdanninger: BA, MA og videreutdanninger. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar orienteringen til etterretning og ber sekretariatet 
utarbeide forslag til skjema som dekker alle aktuelle utdanninger med praksisplasser i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Innsendte oversikter over praksisplasser for inneværende studieår 
 

Sak 21/18 
13:20-13:50 

 
 

 
 
 
 
 

Nasjonalt prosjekt for utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene - 
RETHOS 
Oppfølging av sak 38 og 39/17 og sak 9/18. Innledning ved Ruben Angell, Helse Midt-Norge 
RHF. Oppsummering fra partene om erfaringene fra fase 1 i prosjektet.  
 
Rethosprosjektet har vært preget av uklare rammer og ulik forståelse av styringsverktøyet. 
Mangel på felles målforståelse mellom UH-sektoren og tjenestene (KD og HOD) gjør at hele 
prosjektet har mange svakheter. Det er store forskjeller mellom de ulike programgruppenes 
forslag til retningslinjer; forskjeller i detaljnivå, forskjeller rundt krav til praksis, og forskjellige 
tolkninger fra høringsinstansene om konsekvensene av dette. 
 
UH-sektoren ønsket seg en lavere detaljeringsgrad i de nye retningslinjene, og retningslinjer 
som går på tvers av flere utdanninger, slik at undervisning på tvers av utdanninger vil være 
mulig å gjennomføre. Ulik utforming av retningslinjene, krav til praksis og læringsutbytter gjør 
det vanskelig å kunne gi undervisningstilbud på tvers av utdanninger.  
 
Viktig at man oppnår en felles forståelse for at prosjektet skal bli vellykket. Programgruppenes 
frist til å innarbeide høringssvar til retningslinjene for fase 1 er 1. desember. Utkast til 
retningslinjer for fase 2 skal være klar innen 1. november. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar saken til orientering. 
 

Sak 22/18 
14:00-14:30 

 
 

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 
Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2019-2022 (2035) er lagt ut på høring med 
høringsfrist 15. oktober 2018. Innledninger ved Sverre Bugge Midthjell og Ruben Angell, HMN 
RHF. 
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Lenker 

 
Regional utviklingsplan utarbeides med utgangspunkt i helseforetakenes utviklingsplaner, 
Strategi 2030, og Nasjonal helse og sykehusplan. Utviklingsplanen skal sørge for at 
underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape 
pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og 
utstyr. Utviklingsplanen beskriver nåsituasjonen og hovedutfordringer som helsetjenesten 
står overfor i framtida.  
 
Strategier og veivalg med særlig betydning for utdanning og kompetanseutvikling: 
Vi vil styrke strategisk kompetanseplanlegging for å løse framtidens behov for bemanning og 
kompetanse. Vi skal bli bedre på ledelse for å utvikle og styrke evnen til endring. Vi skal 
utdanne, og samarbeide med andre som utdanner, det personellet som trengs for å fylle hele 
helsetjenestens behov i regionen. 
 
Helse Midt-Norge oppfordrer til å sende høringssvar. Ønsker innspill fra UH-sektoren bredt, 
ikke bare helseutdanningene. Høringsfrist er 15. oktober. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjonen til orientering. 
 
Regional utviklingsplan på høring (nettside) 
Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) - Høringsutkast 
 

Sak 23/18 
14:30-14:35 

 
 

Saker til neste møte 
Følgende saker ble meldt til neste møte i samarbeidsutvalget: 

 NOKUT-rapport: Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning, orientering fra 
NTNU 

 Økt behov for praksisplasser i medisinutdanningen. Erfaringer så langt fra oppstart av 
NTNU Link på Levanger. Orientering fra MH-fakultetet. 

 Regional utdanningskonferanse: evaluering fra årets konferanse i 2018 v/ Grete 
Samstad. Oppnevning av neste arrangør for 2020. 

 
Vedtak: 
Sekretariatet følger opp sakene utvalget melder inn mot neste møte i SUU 11.10.18 
 
 

Sak 24/18 
 

 Orienteringer fra institusjonene 
NTNU: 
- Har gjennomført immatrikulering i tre byer. Oppstart NTNU Link på Levanger. 
- SHOT-undersøkelsen viser at mange studenter opplever dårlig psykisk helse.  
- Representanter fra MH-fakultetet har hatt møte med Iselin Nybø der de blant annet 
diskuterte utfordringer med sektorovergripende utdanninger, internasjonalisering i 
helseutdanninger med krav om praksis, samt nye undervisningsmetoder. 
- To nye direktorat på utdanningssida: Diku -  Direktoratet for i internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høgare utdanning og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning  
HiMolde:  
- Oppstart av nytt desentralisert kull i vernepleie i Kristiansund.  
HiVolda:  
- Planlegger tverrprofesjonell Master i helseledelse (videreutvikling av emnet helseledelse) 
 
 

https://helse-midt.no/nyheter/2018/regional-utviklingsplan-pa-horing
https://helse-midt.no/Documents/2018/h%C3%B8ringsutkast_regional_utviklingsplan.pdf
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HMN RHF: 
- Fokus på LiS-utdanningen: stor reform, bruker mye tid på rammeverket. Behov for sterkere 
kobling mot NTNU i forhold til LiS-utdanningen, og det kommer en overordnet avtale på plass 
for dette samarbeidet etterhvert. 
- Ny leder for RegUt: Siri Ann Mauset 
HMR:  
- Marit Kjersem sitter som representant for HMR i SUU inntil fast representasjon avklares.  
- Jobber med å få på plass lokalt samarbeidsorgan på utdanningsfeltet.  
- HMR er representert arbeidsgruppe for ny studieplan for BA i sykepleie ved NTNU. 
HNT:  
- Har hatt oppstart av NTNU Link 
- Simulatorsenter ved Olav Duun vgs 10 år: samarbeidsprosjekt HNT, Nord universitet og 
fylkeskommunen. 
- Besøk fra HOD i forbindelse med ny helse og sykehusplan. 
- Norsk sykepleierforbund student satt fokus på at kun 50% av sykepleierne har full stilling 
innen fem år etter eksamen. Helseforetakene må bli bedre til å ansette folk i full stilling. 
- Nytt og moderne psykiatribygg åpnet 
St. Olavs: 
- Gunnar Morken har tiltrådt som ny FIU-direktør (50% St. Olav og 50% NTNU).  
- Grete Aasved ny administrerende direktør. 
- ABIOK: god søknad til alle unntatt intensiv.  
- Fokus på hvordan rekruttere hele og fulle stillinger. Kjempesøknad til trainee-stillinger (18 
stillinger, 100 søkere). 
-  Jobber med arealplan med frist 15. september: behov for de neste sju år. 
 

Eventuelt Arbeidsgruppe for utarbeidelse av maler for lokale avtaler (sak 35/17) 
Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe i november 2017 som skulle utarbeide forslag til lokale 
avtaler mellom utdanningsinstitusjoner og helseforetak for regulering av blant annet bruk og 
drift av eiendom/arealer, tilrettelegging for utdanning, forskning og innovasjon, 
praksisplasser, kombinerte stillinger, m.v. På grunn av kapasitetsproblemer i sekretariatet har 
ikke arbeidet med dette kommet i gang. Det tas sikte på å starte arbeidet slik at man kan 
presentere status på Samarbeidsorganets møte i februar 2019. 
 

   

 


