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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning [SUU] 
Dato: 07.05.2020 
Tid: 10:00 – 12:00 
Sted: Skype 
 

Tilstede  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF  Medlem 
Lise Lundbom Støylen Klinikksjef St. Olavs Hospital HF Medlem 
Grete Samstad Helsefaglig sjef St. Olavs Hospital HF Medlem 
Marit Kjersem Fagrådgiver utdanning Helse Møre og Romsdal HF Medlem 
Kari Hynne Skjærpe HR-sjef Helse Nord-Trøndelag HF Medlem 
Toril Forbord Prodekan [leder 2020] NTNU, MH-fakultetet Medlem 
Jon Magnussen Prodekan NTNU, MH-fakultetet Medlem 
Heidi Haavardsen Dekan Høgskolen i Molde Medlem 
Ingjerd Gåre Kymre Prodekan utdanning Nord Universitet Medlem 
Bjørnar Lien Brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg Medlem 
Knut Hunnes Instituttleder Høgskulen i Volda Fast møtende vara 
Leena Stenkløv Daglig leder Fosen Helse IKS Observatør KS, vara 
Ruben Angell Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 
Kristin Svee Prosjektøkonom Sekretariatet for SO Invitert 
Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 
Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Referent 
 
Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Runar Asp Samhandlingskoordinator KS Observatør KS 
Johanne Eikeland Skage Student Studentrådet MH-fakultetet, NTNU Observatør Student 
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Sak 15/20 Godkjenning av innkalling og referat 

Leder for SUU, Toril Forbord, prodekan utdanning MH-fakultetet ved NTNU åpnet møtet. Ingen hadde 
kommentarer til verken innkalling eller referat. 

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes 

 

Sak 16/20 Status økonomi 

Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/ prosjektøkonom Kristin Svee informerte om økonomistatus. Det bevilges 
per i dag utdanningsmidler på 5 000 000 kroner årlig. Det informeres om at det står igjen noen restmidler fra 
enkelte år, som gjør at man kan vurdere å øke den totale rammen noe ved neste utlysning. 

Vedtak: SUU tar gjennomgangen til orientering 

 

Sak 17/20 Status for våren 2020 og planlegging og gjennomføring for høsten 2020 

Status utdanning våren 2020 
Leder for SUU, Toril Forbord innleder med å informere om at det, til tross for en tøff vår, ser ut til at alle studenter 
som etter planen skal fullføre sin utdanning i juni i år vil oppnå dette, og at få derfor blir vesentlig forsinket. Med 
tanke på UH-sektorens ønske om praksisplasser og Helseforetakenes tilsvar, er det per i dag en balanse mellom 
tilbud og etterspørsel, men på grunn av pandemien er det likevel stor usikkerhet med tanke på dette og man må 
regne med at det er mye man ikke får avklart før det nærmer seg praksisstart.  

Helseforetakene og utdanningsinstitusjonene ble bedt om å orientere om status for våren 2020: 

Det informeres om at sisteårsstudentene ved de fleste studieprogram i all hovedsak er i rute. Dette har man fått 
til ved å gjøre lokale tilpasninger som å ommøblere på praksisemner, gi fritak for enkelte elementer i praksis og å 
godkjenne forkortete praksisperioder. Det informeres om større utfordringer i forbindelse med praksis for 
2.årsstudentene på sykepleie, noe som kan føre til et framtidig etterslep. En del av justeringene som er gjort i 
flere utdanninger med tanke på forskyving av undervisning og praksis kan også vise seg å føre til utfordringer til 
høsten for flere studieprogram. Det kommenteres at man kanskje må se på nye praksismodeller framover for å 
sørge for fullføring til normert tid i årene som kommer. 

Leder for SUU kommenterer at man regner med at forskriften fra KD som angår muligheten for alternativ praksis 
vil bli forlenget til å gjelde ut 2020 og at jobben framover vil handle om hvordan vi skal løse oppgavene på en så 
god måte som mulig kombinert med blant annet hensyn til smittevern og utfordringen med at studentene per nå 
ikke kan ha praksis på flere klinikker. 

Planlegging og gjennomføring for høsten 2020 
Leder for SUU stiller spørsmål om hvilke samarbeidsfora vi skal ha for å håndtere en potensiell uforutsigbar høst 
på best mulig måte. Skal vi bruke denne gruppen, skal det settes ned en ny gruppe, skal det håndteres lokalt? 
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På bakgrunn av forventningen om at det kommer til å komme smittetopper i flere år fremover, og man ikke kan 
slutte å utdanne helsestudenter, ytrer flere at det er behov for et godt system med noen felles kjøreregler og 
prinsipper, i tråd med pandemiutvalgenes retningslinjer, for å raskt kunne ta grep lokalt når behovet plutselig 
oppstår. Samtidig fremheves viktigheten av at lokale grupper sørger for den viktige horisontale 
dialogen/kommunikasjonen, slik at kommunikasjonen ikke kun går i linjen med eksempelvis den enkelte 
klinikkleder. 

Leder for SUU oppsummerer diskusjonen med: 

Vi bør ha en regional målsetning og overordnede prinsipper for hvordan man lokalt skal håndtere situasjonen slik 
den er per i dag og slik den kan bli ved endringer i beredskapsnivå og en eventuell ny smittetopp, hvor den 
regionale veilederen som Helse Nord har utviklet kan brukes som et utgangspunkt. Hvordan situasjonen skal løses 
mer spesifikt/konkret når det gjelder de enkelte studentgruppene/studieprogrammene må håndteres lokalt. 

Vedtak: SUU støtter enstemmig at det skal settes ned en hurtigarbeidende gruppe som skal lage utkast på et 
 dokument som definerer ovennevnte regionale målsetninger- og prinsipper. Gruppen vil ledes av 
 Ruben Angell, Rådgiver, Helse Midt-Norge RHF og ha følgende medlemmer: 

- Jon Magnussen, Prodekan, NTNU, MH-fakultetet 
- Grete Samstad, Helsefaglig sjef, St. Olavs Hospital HF 
- Marit Brøndbo, HR-rådgiver, Helse Nord-Trøndelag 
- Kari Johanne Westad, Dosent, Høgskolen i Molde 
- Bjørnar Lien, Brukerrepresentant, Regionalt brukerutvalg 
- Magnar F. Blindheim, Studentrepresentant 

 Etter at gruppen har utarbeidet et utkast, skal utkastet på e-post-høring blant SUU’s øvrige 
 medlemmer. I tillegg inviteres KS og fagdirektørene i helseforetakene, samt direktør for forskning, 
 innovasjon og utdanning ved St. Olavs hospital til å komme med betraktninger. Dokumentet er 
 planlagt forankret i Samarbeidsorganet og skal meldes inn som egen sak til SO-møtet 12. juni. 
 Dokumentet må derfor være ferdigstilt innen torsdag 4. juni for å rekke å bli lagt ved 
 innkallingen til SO-møtet som sendes ut 5. juni. 

 

Sak 18/20 Eventuelt 1: Følger av en eventuell økning i antall studieplasser høsten 2020  

Det ble stilt spørsmål til hva en eventuell økning i antall studieplasser fra høsten av vil ha å si for gjennomføring av 
praksis ved de ulike utdanningene. En økning vil for høsten kun påvirke ABIOK utdanningene, da disse er de 
eneste som har praksis første studieår. Trondheim har meldt inn 15 plasser og Ålesund 10 plasser i denne 
kategorien. For øvrige utdanninger som har meldt inn flere plasser, vil eventuelle utfordringer med praksis og 
praksisplasser kommer senere år. Det kommenteres fra helseforetakene sin side at det er viktig at det 
kommuniseres at det må følge ressurser også til HF’ene dersom de skal håndtere flere praksisplasser enn de gjør i 
dag. 
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Sak 19/20 Eventuelt 2: Utlysning av praksismidler for 2021 

Det ble stilt spørsmål til hvordan man lå an med teksten til høstens [september] utlysning av praksismidler for 
2021. Det foreslås at det settes ned en gruppe som skal se på årets utlysning i lys av kommentarer på fjorårets 
tekst, erfaringer fra kommisjonenes arbeide og deres anbefalinger til neste utlysning [se Referat SUU 22.januar 
2020] og det faktum at midlene for enkelte år ikke er blitt brukt opp. Er det ting ved utlysning eller vilkår man kan 
endre, som blant annet kan gjøre det mer attraktivt å søke disse midlene for flere? Det kommenteres også at det 
er viktig at man beholder et fokus på at dette ikke er forskningsprosjekter per se, men utdanningsprosjekter i 
vurderingen av hvilke prosjekter som innstilles. 

Vedtak: Det blir bestemt at det skal opprettes en gruppe bestående av 

- Ruben Angell, Rådgiver, Helse Midt-Norge RHF 
- Grete Samstad, Helsefaglig sjef, St. Olavs Hospital HF 
- Hilde Grimstad, professor MH-fakultetet, NTNU – leder for fjorårets komité 

 Gruppens oppgave er å jobbe med utlysningstekst, vurderingskriterier og krav og vilkår for å søke. 
 Dokumentet skal fremlegges på SUUs møte 04. september hvor endelig utlysningstekst skal vedtas. 

 

Sak 20/20 Saker til neste møte i SUU 04.september 2020 

På grunn av Korona-situasjonen ble en rekke saker som egentlig skulle opp på Mai-møtet utsatt og planlegges tatt 
med blant sakene i septembermøtet: 

- Oppdatering om Helseplattformen fra fagekspert utdanning 
- RETHOS fase 3 
- Status for årets rapportering fra prosjekter som har mottatt utdanningsmidler 
- Utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge/Samarbeidsorganet 
- Representasjon i SUU – oppdatert medlemsliste 
- Årshjulsak SUU - Oppfølging av om hvorvidt praksisplassbestillingen fra 1. mars er innfridd, og evt. forslag til 

tiltak hvis ikke. 
- Utdanningskonferansen – Oppfølging/Veien videre 

o Utdanningskonferansen som skulle vært arrangert i Ålesund i juni 2020 ble avlyst pga. Covid-19-
situasjonen. Diskusjon omkring veien videre for utdanningskonferansen. 
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