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Referat 

Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

Tid: Onsdag 9.10.2019 kl. 10:00 - 15:00 

Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal 
 

 

Tilstede: 
 
 
 
 
 
 

På Skype: 
 
 
 
 

 
Inviterte: 
 
 
 
 
Forfall: 
 
 
 
 

Referent: 

Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør 

Lise Lundbom Støylen, klinikksjef 

Grete Samstad, helsefaglig sjef 

Kari Hynne Skjærpe, HR-sjef 

Toril Forbord, prodekan  

Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef (stiller for HMR) 

Heidi Haavardsen, dekan 

Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning 

Nora Stuve, student (vara) 
 

Ida Charlotte Jakobsen, internasjonal koordinator 

Ellen Annette Hegstad, prosjektleder applikasjon 

Marit Brøndbo, rådgiver kompetansefelt utdanning 
 

Jon Magnussen, prodekan  

Hanne-Lilian Søvik, brukerrepresentant 

Knut Hunnes, instituttleder 
 

Mai Hege Stokke, rådgiver  

Helse Midt-Norge RHF (leder) 

St. Olavs Hospital HF 

St. Olavs Hospital HF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

NTNU, MH-fakultetet 

Helse Møre og Romsdal HF 

Høgskolen i Molde 

Nord Universitet  

Studentrådet MH-fakultetet, NTNU 
 

Nord universitet 

Helseplattformen 

Helse Nord-Trøndelag 
 

NTNU, MH-fakultetet 

Regionalt brukerutvalg  

Høgskulen i Volda 
 

NTNU, MH-fakultetet 

  
Sak 37/19 
 

 

Godkjenning av innkalling og referat 
Leder for SUU Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF åpnet møtet. 
Presentasjon av frammøtte. Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. 
 
Saker til eventuelt:  
Evaluering av SUU sin virketid 2017-2019 ved Anne Katarina Cartfjord. 
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat godkjennes. 

  
Sak 38/19 
 

Ny leder for Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning i 2020 og endring i representasjon 
fra NTNU 
Det er besluttet at ledervervet i Samarbeidsorganet og underutvalgene skal rulleres årlig 
mellom Helse Midt-Norge og universitetet. SUU innstiller ny leder for 2020, som vil bli 
formelt oppnevnt av Samarbeidsorganet i november.  
 

NTNU har gitt beskjed om at de ønsker å endre sin representasjon i Regionalt 
samarbeidsutvalg for utdanning (SUU). Prorektor utdanning NTNU vil ikke lenger være 
representert i samarbeidsutvalget.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning innstiller Toril Forbord, prodekan utdanning MH-
fakultetet, NTNU, som leder av SUU i 2020. 
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Sak 39/19 
 

Oppnevning av representanter til Regionalt infrastrukturutvalg – oppfølging av sak 27/19 
UH og HF er bedt om å melde inn hver sin representant som skal gå inn som medlem av 
Regionalt infrastrukturutvalg.  
Det oppfordres til at representantene følger opp med utsending av innkallinger og 
referater til dette utvalget i god tid på forhånd. Referater fra infrastrukturutvalget skal 
legges fram som referatsaker i dette utvalget. 
 
Forslag til vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning oppnevner Berit Kvalsvik Teige, Helse Møre og Romsdal 
HF og Jon Magnussen, MH-fakultetet, som medlemmer i Regionalt infrastrukturutvalg.  

  
Sak 40/19 
 

Oppnevning av vurderingskomite for utlysning av utdanningsmidler for 2020 
Medlemmer i vurderingskomiteen rekrutteres fra regionen, og det er gått ut forespørsel til 
aktuelle kandidater. Komiteens sammensetning ble lagt fram i møtet. 
 

Det kom innspill om at utvalget ønsker større bredde i komiteen. Representanten fra 
høgskolene kom med forslag til å utvide komiteen med Anne Marie Rokstad, HiMolde, 
professor i sykepleie. Til neste år ønskes fokus på bredere representasjon med hensyn til 
fagbakgrunn, geografisk tilhørighet og kjønn i vurderingskomiteen. Studentrepresentant 
bør også inkluderes i vurderingsprosessen.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning oppnevner vurderingskomiteen for årets utlysning av 
utdanningsmidler. I tillegg ønsker SUU å forespørres Anne Marie Rokstad, HiMolde, etter 
forslag fra Heidi Haavardsen. 

  
Sak 41/19 
 
 

 

Internasjonalisering og praksisplasser for utvekslingsstudenter – oppfølging av sak 33/19 
Ida Charlotte Jakobsen, internasjonal koordinator ved Nord universitet, innledet 
diskusjonen. 
Kunnskapsdepartementet ønsker økt fokus på internasjonalisering og fremme en 
kulturendring hos studenter, institusjoner og andre relevante aktører slik at internasjonal 
studentmobilitet blir en naturlig del av det strategiske arbeidet med kvalitet i 
utdanningen, jf. kommende stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet.  
 

- Nord universitet har et mål om at 20% av studentene skal gjennomføre 
utvekslingsopphold i løpet av studieløpet, og i framtida har de som mål at 
prosentandelen skal øke ytterligere.  

- Det er utfordrende for profesjonsutdanningene å inkludere internasjonalisering i 
studieløpet, spesielt helsefagutdanninger med mye obligatorisk praksis.  

- Universitetene har et ønske om at korttidsutveksling også omfattes av 
finansieringsordningen for utveksling, da dette er mest aktuelt for studier med praksis. 

- Et økende antall utreisende studenter forutsetter økende antall innreisende studenter.  
- Det kan være utfordrende å finne egnede praksisplasser for innreisende studenter. I 

tillegg til veiledning på engelsk må all annen kommunikasjon også foregå på engelsk for 
at studentene skal kunne delta aktivt.  

- Tilbud om teoriemne på engelsk kan lette presset på praksisplasser. Men kan være 
utfordrende å matche læringsmål i teoriemner. Det samme gjelder også for 
praksisstudiene, det er en utfordring å tilpasse praksis til de internasjonale 
studentenes kompetanse. 
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Helseforetakene er en viktig del av studentens utbytte av praksisen, og det er derfor viktig 
med institusjonelt samarbeid for å skape gode praksisarenaer for internasjonale 
studenter. 
- Ønsker praksisavtaler mellom UH og HF som stadfester et fast antall internasjonale 

studenter kan bidra til større forutsigbarhet rundt inntak av internasjonale studenter;  
- Avtalen må presisere at veiledning skal foregå på engelsk for internasjonale studenter;  
- Samarbeid mellom Hf og UH om egen veilederopplæring for veiledning av 

internasjonale studenter;  
- Krav om at praksislærere bør være hyppigere tilstede i praksis;  
- Gruppeveiledning med norske studenter gir mange fordeler, bidrar til også til 

internasjonalisering for de norske studentene. Viktig møteplass mellom norske og 
internasjonale studenter og bidrar til at internasjonale studenter blir lettere inkludert i 
studentmiljøet. 
 

Helse Midt-Norge støtter trenden med økt internasjonalisering, men stiller spørsmål til om 
vi skal bidra til dette uten videre bare fordi UH-sektoren vil ha internasjonalisering. Hva får 
helseforetakene ut av dette? Vi ønsker primært at studentene i praksis skal begynne å 
jobbe hos oss senere. Det er ikke aktuelt for internasjonale studenter. Kan vi kreve at våre 
folk skal ta på seg veiledning på engelsk? Hvis dette skal være attraktivt for oss som 
utdanningsinstitusjon, må det komme et oppdrag eller ressurspådrag for HFene. Vi har 
ikke vært inkludert i KD sin høring om dette.  
 

Det er helt klart at økt internasjonalisering har en kostnad, faglig, økonomisk og 
ressursmessig. Utvalget foreslår å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede 
konsekvenser rundt utveksling, med mandat fra SUU. Arbeidsgruppen vil komme med en 
anbefaling, som løftes som sak til Samarbeidsorganet.   
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar diskusjonen til etterretning. Til neste møte vil Berit 
Kvalsvik Teige, HMR, lede en arbeidsgruppe som skal utarbeide et saksnotat til 
Samarbeidsorganets møte i februar 2020. Notatet legges fram for behandling på neste 
møte SUU den 22. januar. 
 

Vedlegg: Presentasjon: Praksis for internasjonale studenter i spesialisthelsetjenesten 
 

Sak 42/19 
 

 

Samarbeid om og dimensjonering av praksisplasser 
Jf. årshjulet for samarbeid om og dimensjonering av praksis har UH og HF forberedt 
framlegg om henholdsvis studenttall og antall tilgjengelige praksisplasser per 1. oktober 
2019. Tall fra UH og HFene ble presentert i møtet. 
 

Institusjonene melder om at bestillinger på praksisplasser for dette studieåret innfris. 
- Når det gjelder praksisplasser mellom Nord universitet og HNT blir det tatt kontakt ved 

Anne Ringen Pedersen, fakultetsdirektør ved Nord universitet, til Kari Hynne Skjærpe, 
HNT.  

- St. Olavs hospital innfrir bestillingen av praksisplasser fra NTNU. Det er noen ledige 
plasser på grunn av uforutsette ting, som permisjoner, stryk, utveksling. St. Olavs 
hospital har meldt fra til fysioterapistudiet at de ønsker seg flere studenter i 6. 
semester, og færre og 3. og 4. semester, fordi dette passer bedre for den kliniske 
virksomheten. Dette får de ikke. 

- HiMolde har fått tildelt ti nye heltidsplasser i sykepleie på statsbudsjettet. Det var 
overraskende, og var ikke etterspurt. Disse må vi ha praksisplasser til i årene som 
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kommer. Høgskolen avslutter deltidsstudium i sykepleie i Sunndal, og starter 
deltidsstudium i Kristiansund i 2020. 

 

Det kom innspill om at gjennomgang av detaljerte tall på antall studenter og tilgjengelige 
praksisplasser per studieprogram ikke er meningsfullt i dette forumet. Man ønsker at 
samarbeidsutvalget skal informeres om eventuelle endringer i studietilbud eller tjenestene 
som kan ha innvirkning på behov for eller tilbud om praksisplasser på et mer overordnet 
nivå. Dersom behovet for praksisplasser ikke kan innfris skal dette meldes til 
samarbeidsutvalget. Det kom forslag om at årshjulet og bestillingene til institusjonene bør 
tilpasses slik at diskusjonen rundt praksisplasser blir mer strategisk og mindre detaljert. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar oversiktene over studenttall og tilgjengelige 
praksisplasser til etterretning. Til neste møte vil Toril Forbord, i samarbeid med Kari Hynne 
Skjærpe og Marit Brøndbo, HNT, se på nytt forslag til hvordan årshjulet for samarbeid og 
dimensjonering av praksis i SUU kan revideres. 

  
Sak 43/19 
 

Utdanning i Helseplattformen 
Presentasjon fra Helseplattformen utgikk grunnet tekniske problemer med deltakelse for 
invitert innleder på Skype. Problemstillinger knyttet til saken ble diskutert kort under 
eventuelt. 
HP vil inneholde noen tverrgående funksjoner, som for eksempel forsking og utdanning. 
Det er etablert fageksperter som er frikjøpt (40-60%) for å jobbe med området forsking, 
med dette er ikke gjort for utdanning. Det haster å få dette på plass.  
Målet med å etablere utdanning som en tverrgående funksjon i HP er å kunne benytte 
pasientdata i læringsøyemed, både i direkte pasientkontakt, digitalt, i form av kasuistikker 
og som problemstillinger til fordypningsoppgaver (bachelor, master og phd). 
Praksisstudiene vil kunne blir mer effektive ved å kople studenter raskere til relevante 
læringsaktiviteter. 
Det kom innspill om at samarbeidsutvalget bør melde dette som sak til 
Samarbeidsorganets møte i november.  
 
Vedtak: 
SUU melder inn sak om Helseplattformens forhold til utdanningsinstitusjonene til møtet i 
Samarbeidsorganet 6. november, der det foreslås å sette av deler av utdanningsmidlene til 
arbeidet med utdanning som tverrgående prosjekt i Helseplattformen.  

  
Sak 44/19 
 

Oversikt over søkere til utlysninger av utdanningsmidlene 
Sekretariatet presenterte oversikt over tidligere års søkere til utdanningsmidlene 
(institusjonell tilknytning og fagområde). 
 
Det kom innspill om at utvalget ønsker oversikt over hvor mange publikasjoner og 
presentasjoner/postere som har kommet ut av disse prosjektene. Det kom også innspill 
om at de som har fått midler bør oppfordres til å stille med poster på 
utdanningskonferansen neste år. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjonen til orientering. 
 

Vedlegg: Presentasjon: Utlysning av utdanningsmidler fra Samarbeidsorganet – oversikt søknader 
og søkere siste tre år 
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Sak 45/19 
 

Orienteringer fra institusjonene 
Det føres ikke referat fra orienteringsrunden. 

  
Sak 46/19 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saker til neste møte og oppsummering av dagen 
Følgende saker ble meldt inn til neste møte i samarbeidsutvalget: 

- Helseplattformen og utdanning 
- Internasjonalisering av studenter. Arbeidsgruppa legger fram saksnotat for 

behandling. 
- Årshjul for samarbeid og dimensjonering av praksis – hvordan sikre 

dimensjonering av praksis på en god måte v/ Toril Forbord. 
- ABIOK og Riksrevisjonens rapport.  
- Utdanningsmidlene: behandling av innstilling for tildeling av midler for 2020. 
- Orientering om rapporten fra Grimstadutvalget.  

Vedtak: 
Leder av samarbeidsutvalget og sekretariatet følger opp sakene som er meldt inn mot 
neste møte i SUU 22. januar 2020. 
 

Eventuelt 
Sak 47/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluering av Samarbeidsutvalg for utdanning sin virkeperiode 2017-2019 
Katarina Cartfjord, HMN RHF, har ledet utvalget i denne perioden. Samarbeidsutvalget 
gjennomførte en muntlig evaluering av de tre årene som har gått. 
 
Hva har vi fått til?  

- Utvalget er et viktig organ for samarbeid og informasjonsutveksling, gir grunnlag 
for godt samarbeid. 

- Trenger SUU for å ha formelle møtepunkter mellom sektorene, for å kunne jobbe 
sammen for å løse framtidas behov. 

- Utdanningsmidlene har fungert som et viktig løft for organet. 
- Viktig å framsnakke utdanningsfeltet, og utvalget har vært en bidragsyter i dette. 
- Utvalget har bidratt til at utdanning er mer på agendaen i foretakene enn for tre år 

siden. Har fått en god organisering rundt utdanning i HFene.  
- Har fått på plass samarbeidsavtaler mellom institusjonene. 

 
Hva kunne vært bedre?  

- Samarbeid om dimensjonering av praksisplasser kan utvikles og bør løftes på et 
mer strategisk nivå. 

- Skal ph.d.-utdanningen inkluderes her? 
- Ønsker et organisasjonskart for samarbeidsorganene mellom disse to sektorene. 
- Savner noe mer fokus på strategiske diskusjoner. 
- For lite fokus på medisin, psykologi og lærlinger. Savner en lege representert i 

utvalget, viktig å få med hele feltet.  
- Viktig å bli påminnet om å forberede innlegg i ulike saker i god tid, dette løfter 

diskusjonen. 
- Det er utfordrende å ta saker fra samarbeidsutvalget videre nedover lokalt. 

 
Hva ønsker vi oss framover? 

- Vi ønsker å finne en god løsning for dimensjonering av praksisplasser. 
- Framtidas kompetansebehov – hvordan jobber vi sammen om dette? 
- Samhandlingsperspektivet mot kommunene, samt samarbeid med fagforeningene 
- Bruk av helsefagarbeidere for å avlaste sykepleiere bør settes på agendaen. 
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- Vi må samarbeide godt på tvers av sektorene for å møte kravene vi står overfor fra 
KD og HOD i årene som kommer.  

- Viktig å se på nye føring er og forventninger, være i forkant av disse. 
- Ønsker flere felles orienteringer på tvers, som er nyttig for begge parter.  
- Ønsker at begge sektorer bidrar inn med saker som er relevante å ta opp i dette 

utvalget. 
 
Utvalget takker Anne Katarina Cartfjord for god ledelse av SUU i 2017-2019. 
 
 

 


