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Referat 

Tid: Torsdag 11.10.2018 kl. 10:00-14:00 

Sted: Møterom Sør, Helse Midt-Norge RHF 

 

Til stede Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør (leder) Helse Midt-Norge RHF  

 Lise Lundbom Støylen, klinikksjef St. Olavs Hospital HF 

 Aud-Mai Sandberg, HR-sjef (via Skype/Lync) Helse Nord-Trøndelag HF 

 Anne Borg, prorektor utdanning NTNU 

 Toril Forbord, prodekan BA-utdanning NTNU, MH-fakultetet 

 Jon Magnussen, prodekan MA-utdanning NTNU, MH-fakultetet 

 Heidi Haavardsen, dekan 

 

Høgskolen i Molde 

  Hanne-Lilian Søvik, brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg 

 Ragnhild Brå Vardehaug, rådgiver (vara for Grete Samstad, helsefaglig sjef) St. Olavs Hospital HF 

 Marit Kjersem, fagrådgiver (vara, møter opp inntil fast representasjon 

avklares) 

Helse Møre og Romsdal HF 

 Rannveig S. Rotmo, faggruppeleder (vara for Ingjerd G. Kymre, prodekan 

utdanning) 

Nord Universitet 

  
   

Forfall Jarle Pedersen, instituttleder 

Johanne Skage, student                                            

 

Høgskulen i Volda 

Studentrådet MH-

fakultetet, NTNU 
   

Referent Natalia Olsen, Sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse 

Midt-Norge RHF 

   
 

 

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og referat 
Vedtak Åpning av møtet ved Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF. 

Ingen kommentarer til møteinnkalling eller referat fra forrige møte. Under eventuelt er 
det meldt inn sak om status i sak om utarbeidelse av mal for lokale samarbeidsavtaler, 
jf. pkt. 4.2 i rammeavtalen.  
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat fra forrige møte godkjennes. Sak om status for utarbeidelse 
av mal for lokale samarbeidsavtaler, jf. pkt. 4.2 i rammeavtalen, tas til diskusjon under 
eventuelt. 

  
Sak 26/18 Møtedatoer for 2019 
Vedtak Oppfølging av sak 14/18 hvor Samarbeidsutvalg for utdanning tidligere har vedtatt 

følgende møtedatoer for 2019: 30. januar, 05. september og 09. oktober. Sekretariatet 
har i ettertid gjennomført en avstemning om datoer for Erfaringskonferanse og 
vårmøte.    
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning har bestemt at Erfaringskonferanse avholdes 3. april 
2019 og vårmøte i utvalget berammes til 4. april 2019.  
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Sak 27/18 
Diskusjon 
Vedtak 

Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier i Helse Midt-
Norge i 2019/2020 – utlysningstekst 
Oppfølging av sak 17/18. Innledning ved Jon Magnussen, prodekan MA-utdanninger 
MH-fakultetet, NTNU. Arbeidsgruppe bestående av Jon Magnussen, Grete Samstad og 
Inger Ådnøy Ellingsen (sekretariatet) har utarbeidet forslag til utlysningstekst. I tillegg 
til BA-utdanningene for helse- og sosialfagene åpner utlysningen for 2019/2020 for 
medisin-, psykolog- og ABIOK-utdanningene (videreutdanningen innen anestesi-, 
barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie), dette i tråd med bestilling fra 
Samarbeidsutvalg for utdanning i forrige møte.  
 
Utlysningsteksten ble lagt fram for godkjenning i Samarbeidsutvalg for utdanning.  
 
Innspill i møtet: 

 Forslag om at prosjektene bør ha samarbeid med kommunikasjonspersoner 
innen utdanning for å sikre bedre spredning av resultatene. Enighet om at 
dette foreløpig ikke skal spesifiseres som et krav i utlysningen, da hensikten er 
å åpne for søknader fra flere prosjekter og ikke innskrenke. Utvalget skal 
imidlertid ha fokus på at det kreves flere tiltak for å fremme spredning av 
resultater og implementering. Blant annet arrangeres det for første gang 
Erfaringskonferanse våren 2019.  

 Veldig viktig med god distribuering av informasjon om selve utlysningen. 
Kanalene som brukes i dag er: intranett og styringslinje. Viktig i tillegg å nå de 
aktuelle miljøene direkte. Medlemmene i utvalget oppfordres til å være 
pådrivere og spre informasjon om utlysningen via sine kanaler.  

 På sikt bør utvalget fremme en anmodning til Samarbeidsorganet om at det 
skal forskes mer på utdanning og praksis.  

 Utlysningen er ikke ment for LIS-utdanning (leger i spesialisering) som er i regi 
av helseforetakene. Enighet om at dette referatføres, men ikke spesifiseres 
særskilt i utlysningsteksten. 

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning godkjenner utlysningsteksten med tanke på vedtak i 
førstkommende møte i Samarbeidsorganet 8. november 2018.  

  
Sak 28/18 Erfaringskonferanse våren 2019 
Diskusjon 
Vedtak 

Oppfølging av sak 16/18. Innledning ved Heidi Haavardsen, dekan Høgskolen i Molde. 
Arbeidsgruppe bestående av Heidi Haavardsen, Grete Samstad og sekretariatet har 
påbegynt praktiske forberedelser til Erfaringskonferanse våren 2019. Datoen for 
konferansen er 3. april 2019, jf. sak 26/18.  
 
Saken legges frem for drøfting i Samarbeidsutvalg for utdanning med tanke på 
tydeligere føringer på konferansens rammer. 
 
Innspill i møtet: 

 Det er viktig at resultatene fra prosjektene om nye praksismodeller og -arenaer 
formidles med fokus på hvordan de kan implementeres videre for å styrke 
kvalitet og relevans i praksis. 
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 Noen resultater er vanskeligere å implementere der det handler om økonomi, 
mens noen handler om en idé som bare trenger spredning. Det er derfor 
ønskelig at resultatene fra prosjektene gjøres kjent både for dem som jobber 
med praksisløpene «på gulvet» og for beslutningstakere på forskjellige 
ledernivå. 

 Det ble reist spørsmål om man burde invitere representanter fra 
kommunesektoren. 

 
Vedtak: 
På bakgrunn av diskusjon beslutter Samarbeidsutvalg for utdanning følgende rammer 
for Erfaringskonferanse våren 2019, samt gir enkelte føringer på innhold og form: 

 Formålet med konferansen: formidle resultater fra prosjektene som tidligere 
har mottatt midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier i Helse 
Midt-Norge, 5-6 prosjekter. Det åpnes i tillegg for 1 ekstern foredragsholder. 

 Presentasjon av prosjektene på ca. 20-30 minutter. Prosjektene som ikke skal 
presentere, kan stille med stand.  

 Sted og tid: Stjørdal, 3. april 2019 kl. 10:00 – 16:00. 

 Antall deltakere (åpen invitasjon til alle interesserte): maks 70 personer.  

 Lunsj inkludert. Reiseutgifter bekostes av hver enkel deltaker.  

 Ingen påmeldingsavgift, men gebyr dersom ikke-møtt og manglende 
avbestilling innen fristen.  

 Ønskelig med workshop-form (parallelle sesjoner) og fremlegg av resultatene i 
plenum.  

 Anne Katarina Cartfjord innleder konferansen som leder for Samarbeidsutvalg 
for utdanning.  

 
Arbeidsgruppa utarbeider i løpet av kort tid en kostnadsoversikt i tråd med gitte 
rammer og føringer som forelegges til godkjenning hos lederen for Samarbeidsutvalg 
for utdanning.  
 
Det åpnes for påmelding så snart budsjettet for konferansen er godkjent og 
konferansefasilitetene bekreftet. 
 
Arbeidsgruppa utarbeider videre en programskisse til drøfting i møte i 
Samarbeidsutvalg for utdanning den 30.01.2019. 

  
Sak 29/18 Regional utdanningskonferanse: evaluering fra årets konferanse i 2018 
Orientering Oppføling av sak 23/18. Orientering og evaluering ved rådgiver Ragnhild Brå 

Vardehaug, vararepresentant for helsefaglig sjef Grete Samstad v/ St. Olavs Hospital 
HF.  
 
Regional utdanningskonferanse 2018 ble arrangert 6. og 7. juni på Kunnskapssenteret. 
Arrangør var St. Olavs hospital HF i samarbeid med Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, NTNU. Overordnet tema for konferansen var «Samarbeid om 
utdanning for framtidens helsetjenester – en optimistisk tilnærming mot et krevende 
framtidsbilde». Målgruppe for konferansen var undervisere og praksisveiledere i helse- 
og sosialutdanningene, ledere og administrativt tilsatte fra universitet, høgskoler og 
helsetjenester, studenter og brukere. 
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 Ingen formell evaluering som f.eks. QuestBack til deltakerne i etterkant av 
konferansen. Men gode tilbakemeldinger på gjennomføring underveis (spesielt 
når det gjelder nye teknologier) og mye engasjement fra ansatte på St. Olavs 
Hospital HF som stilte opp med foredrag.  

 Økonomi: Ca. 100 deltakere, påmeldingsavgift pålydende 600,- kroner for 1 
dag og 1.000,- kroner for 2 dager, pluss middag. Ingen gaver til 
foredragsholdere. Regnskapet gikk med overskudd.  

 Fikk praktisk hjelp (mot timebetaling) av Kundesenteret ved St. Olavs hospital 
HF med registrering, opptrykk, navneskilt, innsjekk, samt teknisk hjelp i løpet 
av dagen.  

 Programmet ble laget av representanter fra både St. Olavs hospital HF og 
NTNU. Fikk sekretariatshjelp fra en av enhetene på NTNU.  
 

Kommentarer fra medlemmer i Samarbeidsutvalg for utdanning som har vært til stede 
under konferansen:  

 For mange ansatte fra administrasjon og for få fra vitenskapelige og 
undervisningsstillinger. De som kan gjøre noe med saken, bør være med.  

 Sak om RETHOS (Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene) 
tok kanskje litt for mye tid og var litt «tung», men nyttig og lærerik.  

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjon til etterretning. 

  
Sak 30/18 Oppnevning av neste arrangør for Regional utdanningskonferanse i 2020 
Vedtak Oppfølging av sak 23/18. Ansvaret for arrangering av konferansen går på omgang. I 

2020 er det Helse Møre og Romsdal HF med respektive universitetscampuser og 
høyskoler sin tur.  
 
 Innspill i møtet: 

 Selv om arrangørene er selvgående, er det ønskelig i fremtiden å ha et punkt 
om forberedelser til Utdanningskonferanse til diskusjon i utvalget, dette både 
for å lære og for å kunne gi innspill.  

 Tradisjonelt avholdes konferansen over 2 dager om våren. 

 Ca. 100 deltakere. 

 Deltakeravgift skal dekke utgifter utover den fasiliteringen som institusjonene 
stiller opp med.   

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning oppnevner Helse Møre og Romsdal HF med respektive 
universitetscampuser og høyskoler som arrangør for Regional utdanningskonferanse i 
2020. Marit Kjersem koordinerer arbeidsgruppa. Utvalgsmedlemmene og Volda 
melder inn sine representanter direkte til Marit Kjersem. Brukerrepresentant skal være 
med i arbeidsgruppa. Marit Kjersem kommer med forslag om dato.  
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Sak 31/18 NOKUT-rapport: Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning  
Orientering 
Diskusjon 

Oppfølging av sak 23/18. Anne Borg, prorektor utdanning, NTNU, har orientert om 
rapporten og vist en presentasjon som vedlegges referatet.  
 
Gjennomgående er studentene fornøyde med praksis. Rapporten beskriver imidlertid 
en del kjente utfordringer:  

 om institusjonene opererer i samsvar med gratisprinsippet; 

 om obligatorisk praksis i sommerferien er i samsvar med lovverket;  

 om det foreligger en avtale om praksisplasser mellom institusjonene; 

 om praksisveileder har tilstrekkelig kompetanse og rammer for veiledning.  
 
Den største utfordringen ligger i at utdanningsinstitusjoner er av 
studietilsynsforskriften pålagt ansvar for praksisveilederes kompetanse – uten å ha 
instruksjonsmyndighet over de som er ansatt i helseforetakene.  
 
Innspill i møtet: 

 Viktig nå å sette i gang arbeid med mal for lokale samarbeidsavtaler som blant 
annet regulerer ansvar og roller knyttet til utdanningssamarbeid, inkl. 
kapasitet og kvalitet på praksisplasser, jf. pkt. 4.2 i rammeavtalen. 

 Per dags dato finnes det tilbud om kurs i praksisveiledning på 10 studiepoeng. 
Det viser seg imidlertid at mange melder seg på, men klarer ikke nødvendigvis 
å gjennomføre kurset fordi det ikke er tilrettelagt godt nok på arbeidsplassen.  

 Selv om kurset er gratis, må arbeidsplassen stille med vikarer, noe som ikke er 
hensynstatt i økonomien. Det finnes heller ikke oversikt over hvilken 
tilleggsbelastning praksisveiledning medfører, det jobbes noe sporadisk med å 
skaffe seg en slik oversikt. 

 Kurset i praksisveiledning kan oppleves som krevende faglig med mange 
innleveringer ol. Man må derfor tenke litt nytt her. Kanskje tilby kurset til 
færre, men at den personen som tar kurset, kan ha ansvar for å oppdatere 
flere kolleger på arbeidsplassen. Det prøves for øvrig ut med 5 studiepoeng 
som er nettbasert, samt mulighet for godkjenning av annen gjennomført 
utdanning som en del av kurset i praksisveiledning.  

 Det er viktig med god lederforankring: kommunisere overfor ansatte at 
praksisveiledning er en del av jobben.  

 Hvordan er situasjon med praksisveiledning i regi av fastlegene? Enda færre 
muligheter å påvirke. Kan heller ikke pålegge fastlegene å ta utdanning i 
veiledning.  

 Burde dette kvalitetsløftet finansieres fra andre kilder enn vanlig driftsbudsjett 
som allerede er for trangt? 

 Studenter ved MH-fakultetet holder på med egen evaluering av praksisløpet. 
Forslag om å invitere dem til neste møte med orientering.  

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar saken til etterretning.  
 
Saken følges opp i neste møte i utvalget den 30.01.2019 ved at NTNU ved prodekan 
Toril Forbord orienterer om dagens organisering av praksisopplæring av studenter, og  
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studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap bes om å orientere om 
resultatene fra studentevaluering.  

  
Sak 32/18 Økt behov for praksisplasser i medisinutdanningen  
Orientering 
Diskusjon 

Oppfølging av sak 23/18. Innledning ved Jon Magnussen, prodekan MA-utdanninger 
MH-fakultetet, NTNU.  
 
Det jobbes nasjonalt med å øke utdanningskapasiteten i medisinutdanningen. Det skjer 
en dreining mot mer praksis i primærhelsetjeneste, men samtidig er det realistisk å 
anta at antall studenter med behov for praksisplass i sykehus vil kunne øke. NTNU og 
Helse Midt-Norge RHF bør helst ha en felles beredskap/diskusjon om dette. Vurdere 
forskjellige løsninger, f.eks. kan man vurdere om dagens 16 ukers praksisperiode kan 
reduseres eller deles opp slik at flere studenter får plass innenfor dagens kapasitet. 
 
Vedtak: 
NTNU v/MH-fakultetet følger opp behovet for planlegging av økt kapasitet med Helse 
Midt-Norge RHF. Til møtet i Samarbeidsutvalg for utdanning den 30.01.2019 inviteres 
representanter fra NTNU og Helse Nord-Trøndelag HF for å snakke om erfaringene 
med NTNU LINK etter ett semesters drift. 

  
Sak 33/18 
Orientering 

Orienteringer fra institusjonene 
Helse Møre og Romsdal HF: 
- Arbeides med å samle simuleringsaktvitet, samt utvikling og design av nye aktiviteter.  
- Trenger nye samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner.  
- Trenger kanskje lokale samarbeidsutvalg.  
Høgskolen i Molde: 
- Fortsetter å jobbe med samarbeidsavtaler, samarbeid innen utdanning. Kobler på 
Helse Møre og Romsdal HF etterhvert. Volda er ikke koblet inn i dette arbeidet.  
Helse Nord-Trøndelag HF: 
- Fokus på oppstart av NTNU Link – medisinstudenter knyttet mot Helse Nord-
Trøndelag HF.  
- Ny modell for LIS-utdanning krever mye fokus.  
- Det jobbes med å forbedre introduksjon av nyansatte. 
Nord universitet: 
- RETHOS. 
- Rammeavtaler. 
- Det arbeides blant annet med av konsolidering av masterutdanning. 
- Paramedic-utdanning har fått nok antall praksisplasser, også på St. Olavs hospital HF.  
Regional brukerutvalg: 
- Intet nytt siden siste utvalgsmøte i september. 
St. Olavs hospital HF: 
- Jobber med uttalelsen om regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2019-2022 
(2035).  
NTNU: 
- Oppstartsmidler til nybygg for helse- og sosialfagene i Elgesetergate 10 er ikke tatt 
med i forslag til statsbudsjettet for 2019. Gamle lokaler på Tunga er for dårlige.  
- Arbeid med faglig integrering av 3 campuser med mål om sikre likeverdig tilbud.  
Helse Midt-Norge RHF: 
- Arbeid med Helseplattformen og ny modell for  LIS-utdanningen er i fokus 
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Sak 34/18 

 
Eventuelt – Mal for lokale samarbeidsavtaler 

Diskusjon 
Vedtak 

Under høringen av rammeavtale for Helse-Midt Norge RHF og universiteter og 
høyskoler i 2017, kom det et ønske om at Helse-Midt Norge RHF koordinerer en 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av mal for lokale avtaler mellom 
utdanningsinstitusjoner og helseforetak, dette for å sikre lik praksis, jf. rammeavtalens 
punkt 4.2. Rammeavtalen er på et overordnet nivå, men forplikter den enkelte 
institusjonen til å inngå lokale avtaler om særskilte forhold. Eksempler på områder der 
det skal inngås lokale avtaler, er kombinerte stillinger, praksisutdanning, felles arealer 
og generelt samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon. Samarbeidsutvalg for 
forskning og innovasjon og Samarbeidsutvalg for utdanning har tidligere oppnevnt sine 
representanter til arbeidsgruppa som skal ledes av Jon Magnussen. Arbeidet skulle 
etter planen iverksettes fra januar 2018 og initieres av sekretariatet. I møte 29.01.2018 
har imidlertid Samarbeidsorganet godkjent at arbeidet utsettes til sommer/høst 2018 
grunnet stort arbeidspress/redusert kapasitet i sekretariatet.  
 
Samarbeidsutvalg for utdanning har i møtet 11.10.2018 etterspurt status i arbeid med 
utarbeidelse av mal for lokale samarbeidsavtaler og påpekt at behovet er stort.  
 
Ressurssituasjon i sekretariatet har ikke endret seg nevneverdig. Leder for 
arbeidsgruppa Jon Magnussen har derfor foreslått en løsning som kan igangsette 
arbeidet og sikre gjennomføring: 

 Arbeidsgruppen deler seg i to delgrupper som jobber parallelt med utkast til 
mal på forskningsside og på utdanningsside.  

 Da det er snakk om to personer i hver delgruppe, trenges det ingen 
koordinering fra Sekretariatet. Arbeidsgruppa samles når utkast til mal fra 
begge delgrupper foreligger, eventuelt etter behov hvis meldt til Sekretariatet. 

 Videre saksgang: Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler 
sammensetning av delgruppa fra forskningsside i førstkommende møte den 
24.10.2018 (siden Siv Mørkved ikke lenger kan representere St. Olavs hospital 
HF).  

 Samarbeidsorganet orienteres om status i førstkommende møte den 
08.11.2018.  

 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning godkjenner forslaget. 

  
Sak 35/18 
Vedtak 

Saker til neste møte og oppsummering av dagen 
Følgende saker ble meldt inn til behandling i neste møte den 30.01.2019: 
 

1. Strategiseminaret 2018 
Oppfølging av sak 7/18 og 18/18. Oppsummering av resultater fra 
Strategiseminaret. Innledning v/Anne Katarina Cartfjord. 
 

2. Erfaringskonferanse 2019 
Oppfølging av sak 16/18 og 28/18. Arbeidsgruppa v/ Grete Samstad og Heidi 
Haavardsen presenterer programskisse for konferansen. 
 

3. Praksisopplæring ved NTNU og studentevaluering 
Oppfølging av sak 31/18. NTNU ved Toril Forbord orienterer om  
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organisering av praksisopplæring av studenter i dag, og studenter ved Fakultet 
for medisin og helsevitenskap bes om å orientere om resultatene fra 
studentevaluering. 
 

4. Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier i Helse 
Midt-Norge i 2019/2020 
Oppfølging av sak 17/18 og 27/18. Godkjenning av innstilling med tanke på 
vedtak om tildeling i møte i Samarbeidsorganet den 13.02.2019. Oppnevning 
av vurderingskomité skal gjennomføres per e-post, initieres av sekretariatet. 
 

5. ABIOK / klinisk sykepleie 
Samarbeidsutvalg for utdanning ønsker en orientering om studiene i master i 
klinisk sykepleie og utdanning av spesialsykepleiere (ABIOK) fra NTNU. 
Orientering v/Torild Forbord. 
 

6. Videreutdanning i akuttsykepleie 
Oppfølging av sak 19/18. 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. 
 

7. Økt behov for praksisplasser i medisinutdanningen 
Oppfølging av sak 32/18. NTNU v/Jon Magnussen og Helse Nord-Trøndelag HF 
v/ Paul Georg Skogen orienterer om erfaringene med NTNU LINK etter ett 
semesters drift. 
 

8. Praksisopplæring ved Nord Universitet  
Orientering fra Nord universitet v/Ingjerd Gåre Kymre. 

 
9. Utdanningskonferanse i 2020 

Helse Møre og Romsdal HF v/ Marit Kjersem orienterer om status.  
 

10. Nasjonale retningslinjer for helse og sosialfagutdanningene (RETHOS) 
Orientering fra Helse Midt-Norge RHF v/Ruben Angell. 
 

11. Årshjulet 
Sekretariatet sjekker årshjulet med tanke på andre saker som skal behandles i 
neste møte.  
 

Vedtak: 
Sekretariatet følger opp sakene utvalget har meldt inn mot neste møte i 
Samarbeidsutvalg for utdanning 30.01.2019. 
  
Oppsummering av dagen 
Utvalgets medlemmer gir tilbakemelding på at det var bra med god tid til diskusjoner 
og refleksjoner. Ingen forbedringspunkter er meldt inn.  

 


