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Referat 
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Kristin Svee, prosjektøkonom (deltok på Skype) 

Berit Teige, forskningssjef (deltok på Skype) 

Ellen Annette Hegstad, prosjektleder applikasjon 
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Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør 

Lise Lundbom Støylen, klinikksjef 
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NTNU, MH-fakultetet 

Helse Midt-Norge RHF 

St. Olavs Hospital HF 

Helse Nord-Trøndelag HF  

Helse Møre og Romsdal HF 

NTNU, MH-fakultetet 

Høgskolen i Molde 

Studentrådet MH-fakultetet, NTNU 
 

NTNU, MH-fakultetet 

NTNU, MH-fakultetet 

Helse Møre og Romsdal HF 

Helseplattformen AS 

 

 

Helse Midt-Norge RHF  

St. Olavs Hospital HF 

Helse Nord-Trøndelag HF 

Nord Universitet  

Regionalt brukerutvalg  

Høgskulen i Volda 

 

NTNU, MH-fakultetet 

  
Sak 1/20 
 

 

Godkjenning av innkalling og referat 
Leder for SUU Toril Forbord, prodekan utdanning MH-fakultetet, åpnet møtet. 
Godkjenning av møteinnkalling og referat fra forrige møte. Det ble meldt tre saker til 
eventuelt.  
 
Vedtak: 
Møteinnkalling og referat godkjennes. 
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Grimstadutvalgets rapport 
Hilde Grimstad, professor MH-fakultetet, NTNU, og leder av Grimstadutvalget, orienterte 
om hovedtrekk fra Grimstadutvalgets arbeid med å utrede behov, modeller og muligheter 
for studieplasser i medisin i Norge. 
 

Bakgrunnen for rapporten er at vi i Norge er avhengig av at en stor andel av legene våre 
tar medisinutdanning i utlandet. I dag tar nærmere 47 % av alle norske medisinstudenter 
utdanningen i utlandet. Sammenliknet med land som Danmark og England skiller Norge 
seg kraftig ut med et lavt ambisjonsnivå for utdanning av egne leger.  
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Grimstadutvalget anbefaler:  

• Økning fra dagens 646 studieplasser i medisin til 1076, totalt 440 flere 
studieplasser. 

• Etablering av nye campus (ikke nye læresteder) utenfor universitetsbyene for å 
inkludere en større del av helsetjenesten i hele lande 

• Bygge videre på eksisterende samarbeid mellom UiB og UiS om økt satsing på 
medisinutdanningen i Stavanger 

• Reduksjon av Lånekassens økonomiske støtte til medisinutdanning i utlandet, 
parallelt med økning av studiekapasiteten i Norge 

• Utvalget er splittet i synet på om flere enn dagens fire norske universiteter skal gis 
anledning til å tildele graden cand.med. 

Tilgang på praksisplasser er ofte en begrensende faktor for hvor mange studieplasser man 
kan ha på medisinstudiet i en region. Helse Sørøst er største regionen, men her er antall 
studieplasser per innbygger lavest og potensialet for økning i antall studieplasser størst. 
Det bør etableres studiemodeller som inkluderer større del av helsetjenesten, og det 
innebærer at kommunehelsetjenesten bør benyttes mer som læringsarena i 
medisinstudiet.  
 

Rapporten fra Grimstadutvalget er sendt på høring, med frist 15. februar. 
 

Innspill i møtet: 
Konsekvensene ved å etablere flere praksisplasser (ressurser, infrastruktur) må utredes. 
HF og UH må samarbeide om flere desentrales studieløp, og et er et behov for å definere 
hva som forventes i kombinerte stillinger.   
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjonene til orientering. 
 

Lenke: Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter - Grimstadutvalgets rapport 
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Status økonomi for Samarbeidsutvalg for utdanning 
Prosjektøkonom for Samarbeidsorganet Kristin Svee, orienterte om Samarbeidsorganets 
budsjett for 2020 og samarbeidsutvalgets økonomi, og ramme for tildeling av 
utdanningsmidler for 2020. Disponible midler etter forpliktelser er 4,6 millioner.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjonen til etterretning. 
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Innstilling for tildeling av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier i Helse 
Midt-Norge 2020 
Toril Forbord, prodekan utdanning MH-fakultetet, NTNU, og leder av SUU, orienterte om 
gjennomføringen av utlysningen og vurderingsprosessen fra høsten 2019 til i dag.  
Leder for vurderingskomiteen Hilde Grimstad, professor MH-fakultetet, NTNU, orienterte 
om vurderingskomiteens arbeid og begrunnelse for komiteens endelige rangering av 
søknadene. 
 
Vurderingskomiteens anbefalinger til neste utlysning:  

- Det bør gjøres en gjennomgang av vurderingskriteriene, og de bør gjøres synlig ved 
utlysning.  

- Det bør også ses på kravet om lederforankring i UH, og vurdere om det bør kreves 
bekreftelse på forankring i studieprogrammet i tillegg til forankring ved instituttleder. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9b5b81d102384507b85150f2e0f1b089/11745900_rapport_utredning_fra_grimstadutvalget.pdf
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Til neste utlysning ønsker medlemmene i samarbeidsutvalget tilgang til å lese et 
sammendrag av søknadene, alternativt få tilgang til søknadene i sin helhet. Det foreslås at 
til neste utlysning skal alle søkerne bli bedt om å lage et prosjektsammendrag/abstract 
som kan legges ved sakspapirene til saken om innstillingen. Dette gjør SUU i bedre stand til 
å vurdere om det skal gjøres endringer i innstillinga i forhold til vurderingskomiteens 
innstilling. 
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning innstiller fire søknader for tildeling av midler for å styrke 
kvalitet og relevans i praksisstudier i henhold til vurderingskomiteens anbefaling. Total 
sum for tildeling er foreslått til 3 939 482 kroner. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i 
møte 7. februar 2020. 
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Utdanning som tverrgående funksjon i Helseplattformen - oppfølging av sak 43 og 48/19 
Ellen Annette Hegstad, prosjektleder applikasjon, og Sveinung Aune, som jobber med 
rapportering i Helseplattformen, orienterte om Helseplattformens funksjoner og 
muligheter knyttet til utdanning.  
 
HP er primært en løsning for dokumentasjon i helsetjenesten, men produksjonsmiljøet kan 
gi studenter opplæring i og tilgang til HPs løsninger. Studentrollen kan bygges inn i 
løsningen, slik at de kan få tilgang til ulike funksjoner i HP. Alt som fanges i HP kan også 
framstilles i rapporter. Rapporteringsmodulen kan monitorere og gjennomgå studenters 
resultater og spore aktiviteter, f.eks: Hvilke forordninger som brukes til ulike 
pasientgrupper; gjennomførte avtaler og årsak til besøket; utførte prosedyrer og 
oppgaver; tilordnede pasienter og diagnoser; etc. 
 
Innspill: 
Det kom spørsmål om det er lagt opp til en kobling mellom kompetanseportalen til HP. 
Dette er en integrasjon som ikke eksisterer i dag, og dette er derfor ikke prioritert for 
utrullingen til St. Olav høsten 2021, men man utelukker ikke at det kan komme på et 
senere stadium. 
 
UH-institusjonene er bekymret for at de ikke er koblet på i utviklingen av HP og har lite 
kunnskap om oppbygningen av systemet. Dette skaper utfordringer i forhold til 
planlegging av opplæring av studentene som skal ut i praksis høsten 2021.  
 
Diskusjon rundt sammensetning konsensusgruppe: 
Samarbeidsutvalg for utdanning vedtok i sak 48/19 å avsette kroner 350 000,- per år i 
perioden 2020-2022 for frikjøp av fagekspert utdanning ved St. Olavs hospital HF. 
Samarbeidsutvalget vedtok også at det skal etableres en regional konsensusgruppe som 
kan bistå i å avklare utdanningsmessige og profesjonsspesifikke spørsmål knyttet til hva 
studentene har behov for opplæring i knyttet til Helseplattformen. Samarbeidsutvalget 
diskuterte forslaget til sammensetning av konsensusgruppen som var foreslått i sak 48/19. 
 
NTNU ønsker en bredere sammensetning enn det som er foreslått. Det ble påpekt at det 
er viktig at gruppen får en størrelse som blir håndterlig, ikke for stor. Det ble foreslått at 
Gina Helstad, fagekspert utdanning, får ansvaret for å definere hvilken kompetanse hun 
trenger i konsensusgruppa. Samarbeidsutvalget henstiller til at det etableres en 
konsensusgruppe med en balansert sammensetning som tar hensyn til regional 
representasjon 
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Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning anbefaler at fagekspert utdanning beslutter 
konsensusgruppas endelige sammensetning og kontakter aktuelle institusjoner for 
oppnevning av medlemmer til gruppa.  
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Opplæring av internasjonale studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-
Norge RHF – oppfølging av sak 33/19 og 41/19 
Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef Helse Møre og Romsdal HF, og leder av arbeidsgruppa, 
la fram notat om opplæring av internasjonale studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten 
i Helse Midt-Norge. 
 
Arbeidsgruppa har bestått av Ida Charlotte Jakobsen, Nord universitet; Vigdis Christiansen, 
MH-fakultetet NTNU; Inger Elstad Opheim, St. Olavs hospital HF; Marit Kjersem og Berit 
Kvalsvik Teige, Helse Møre og Romsdal HF. 
 
Notatet peker på problemstillinger knyttet til hvordan KD og UH-institusjonenes visjoner 
for økt utveksling har konsekvenser for praksisfeltet ved økte kostnader, faglig, økonomisk 
og ressursmessig. Det er behov for å sette i gang tiltak for å øke spesialisthelsetjenestens 
ønske og muligheter for å ta imot flere internasjonale studenter i praksis. Arbeidsgruppa 
peker på behov for tettere samarbeid om politikkutvikling og gjensidige avtaler på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De peker også på at det trengs mer forskning og 
kunnskapstilegning da det per dags dato finnes lite eller ingen kunnskap om fagfeltet. 
Arbeidsgruppa anbefaler at det opprettes pilotprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene 
og hvert helseforetak for å kartlegge muligheter og begrensninger for økt 
internasjonalisering i praksisstudier i spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppa har valgt å 
ikke presisere nærmere innhold og mandat for pilotprosjektene, men velger å løfte videre 
til Samarbeidsorganet å definere hvordan problemstillingene knyttet til denne saken bør 
løses. 
 
Vedtak: 
Rapporten fra arbeidsgruppe peker på viktige problemstillinger knyttet til hvordan UH-
institusjonenes visjoner for økt utveksling har konsekvenser for praksisfeltet. 
Samarbeidsutvalg for utdanning sender saken til Samarbeidsorganet, med anbefaling om 
at Samarbeidsorganet vurderer hvordan problemstillingene kan løftes opp til nasjonalt 
nivå i begge sektorer. UH-institusjonene tar initiativ til piloter i tråd med anbefalingene. 
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Samarbeid om og dimensjonering av praksisplasser – oppfølging av sak 42/19 
Toril Forbord, prodekan utdanning MH-fakultetet, NTNU la fram forslag til revidert årshjul 
for samarbeids om og dimensjonering av praksisplasser.  
 
Arbeidsgruppa har foreslått å beholde mye av det som står i årshjulet som oppgaver for 
UH og HF, men at diskusjonen i SUU løftes på et mer overordnet og strategisk nivå. Det er 
viktig å få på plass lokale samarbeidsorgan som ivaretar det lokale samarbeider om 
praksisplasser og løfter saker som bør diskuteres på et overordnet nivå til SUU.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning vedtar revidert årshjul med de endringer som er foreslått. 
 

Vedlegg: Årshjul for samarbeid om og dimensjonering av praksisplasser, vedtatt 22.01.20 
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Sak 8/20 
13:45-14:15 
Orientering 

Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene 
Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterte om hovedfunn i Riksrevisjonens 
rapport, som har foretatt en undersøkelse av bemanningsutfordringer i 
spesialisthelsetjenesten. 
 

Framskrivinger tyder på at det vil være behov for i underkant av 30 prosent flere årsverk i 
spesialisthelsetjenesten fram mot 2030 og 40 prosent fram mot 2040. Målet med 
undersøkelsen er å vurdere om helseforetakene og de regionale helseforetakene arbeider 
målrettet og systematisk for å sikre tilstrekkelig tilgang på sykepleiere, jordmødre og 
spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten. 
 

Riksrevisjonens hovedfunn: 
• Helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, 

jordmødre og spesialsykepleiere 
• Blant sykepleiere og jordmødre jobber to av tre deltid.  
• Bemanningsutfordringer påvirker hvordan de ansatte opplever kvaliteten på 

pasientbehandlingen  
• Helseforetakene legger ikke godt nok til rette for å skape en heltidskultur og 

beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere  
• De regionale helseforetakene og helseforetakene legger ikke godt nok til rette for 

å sikre nok rekruttering av sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere  
• Vedvarende lav grunnbemanning fører til redusert pasientsikkerhet og redusert 

kvalitet i pasientbehandlingen 
• Fører til høy slitasje, sykefravær og redusert evne til heltidsarbeid 
• Manglende tid til ledelse et betydelig problem for ledere av sykepleiere – stor 

andel oppgir at de ikke har kapasitet til å lede enheten effektivt 
 

Rekrutteringen av spesielt spesialsykepleiere er for lav. Det er for få utdanningsstillinger, 
og det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til spesialiseringer. Lav lønn under utdanning og 
etter fullført spesialisering gjør at sykepleierne ikke finner det lønnsomt å ta 
spesialistutdanning. UH melder at HF ikke klarer å bestille spesialistsykepleierutdanninger 
etter behov, vanskelig å fylle plassene som UH tilbyr. HF og RHF må bli tydeligere på hvilke 
behov de har, mer konkrete på bestillinger til utdanningsinstitusjonene.  
 

HMN ønsker innspill fra UH hvordan utfordringene kan løses, og rettes spørsmål til UH om 
de vil bidra inn i en prosjektgruppe gjennom styrings-/referansegruppe.  
 
Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning tar informasjonen til orientering. 
 

Lenke: Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene 
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14:15-14:25 

Diskusjons- og 
beslutningssak  

Forespørsel fra KS om observatørstatus i SUU 
KS er representert som observatør i Samarbeidsorganet, og har via leder i SUU rettet en 
forespørsel om å i tillegg få observatørstatus i Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU). Det 
oppleves som svært relevant for KS å være representert i samarbeidsutvalget med tanke 
på dagens og framtidig planer for samarbeid med både helseforetakene og 
utdanningsinstitusjonene i regionen.  
 

Vedtak: 
Samarbeidsutvalg for utdanning foreslår overfor Helse Midt-Norge RHF og 
Samarbeidsorganet at KS tas inn som observatør i Samarbeidsutvalg for utdanning. 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersokelse-av-bemanningsutfordringer-i-helseforetakene/
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Sak 10/20 
14:25-14:45 

Orienteringer fra institusjonene 
Det føres ikke referat fra orienteringsrunden. Helse Nord-Trøndelag ønsket referatført at 
de finner det utfordrende å få etablert avtaler for lokalt samarbeid mellom HF og UH, og 
har foreløpig ikke lykkes med å få i gang en dialog med Nord universitet om etablering av 
lokale samarbeidsorgan 
 

Sak 11/20 
14:45-15:00 

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

- Strategisk sak om samarbeid om og dimensjonering av praksis, jfr. årshjul for 
samarbeid om og dimensjonering av praksis. 

- Oppdatering om Helseplattformen fra fagekspert utdanning 
- Representasjon i SUU 

 
Vedtak: 
Sekretariatet følger opp sakene utvalget melder inn mot neste møte i SUU 7. mai 2020. 
 

Eventuelt  
Sak 12/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endringer i praksis på medisinutdanningen 
Jon Magnussen, prodekan utdanning MH-fakultetet, orienterte om planlagt omlegging av 
medisinstudiet praksisperiode på 5. året. Som et ledd i å styrke psykiatridelen av 
medisinstudiet er det besluttet å endre antall uker sykehuspraksis på 5. året.  Antall uker 
somatikkpraksis reduseres fra 16 til 14 uker, mens det legges til 4 uker med 
psykiatripraksis. Endringen trer i kraft fra høsten 2021. MH-fakultetet vil sørge for å 
opprette dialog med HF om den kommende endringen. Det vil også opprettes dialog for å 
formalisere samarbeidet om bestilling av praksisplasser på medisinstudiet.  
 

Vedtak: 
Samarbeidsutvalget tar informasjonen til orientering og oppfordrer til at også 
psykologstudiet formaliserer samarbeidet om bestilling av praksisplasser i HF.  
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Oversikt over samarbeidsstrukturer i regionen 
Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, presenterte oversikt over 
samarbeidsstrukturer mellom HF og UH-institusjonene i regionen.  
 

Vedtak: 
Samarbeidsutvalget tar informasjonen til orientering 
 

Vedlegg: Oversikt over samarbeidsstrukturer 
 

Sak 14/20 Representasjon i samarbeidsutvalg for utdanning 
Etter tre år med virketid for Samarbeidsutvalg for utdanning er det behov for at 
medlemsinstitusjonene i samarbeidsutvalget bekrefter representasjon i utvalget.  
 

Vedtak: 
Sekretariatet kontakter medlemsinstitusjonene for bekreftelse av oppnevnte 
representanter. Oppdatert medlemsliste med vararepresentanter legges ved sakspapirene 
til neste møte i samarbeidsutvalget. 

 


