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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning [SUU] 

Dato: 04.09.2020 
Tid: 10:00 – 13:45 
Sted: Skype 
 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Toril Forbord Prodekan utdanning (leder 2020) NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 
Grete Samstad Helsefaglig sjef St. Olavs Hospital HF Fast medlem 
Guro Berge  Forskningsrådgiver Helse Møre og Romsdal Vara 
Lise Lundbom Støylen Klinikksjef St. Olavs Hospital HF Fast medlem 
Kari Hynne Skjærpe HR-sjef Helse Nord-Trøndelag Fast medlem 
Heidi Haavardsen Dekan Høgskolen i Molde Fast medlem 
Ingjerd Gåre Kymre Prodekan utdanning Nord Universitet Fast medlem 
Bjørnar Lien Brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg Fast medlem 
Johanne Eikeland Skage Studentrådet – deltok fra kl. 12. MH-fakultetet, NTNU Observatør 
Runar Asp KS Samhandlingskoordinator Observatør 
Knut Hunnes Høgskolen i Volda Instituttleder Møtende vara 
Ruben Angell Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 
Pia Cecilie Bing-Jonsson Dekan  Universitetet i Sørøst Norge Invitert 
Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 
Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Referent 
 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Marit Kjersem Helsefaglig rådgiver Helse Møre og Romsdal Fast medlem 
Jon Magnussen Prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
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Sak 21/20 Åpning av møtet 
10:00-10:05 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU 
(leder for Samarbeidsutvalget for utdanning i 2020):  

− godkjenning av referat fra møtet 7. mai 2020 
− godkjenning av innkalling til møte 04.september 2020 

Vedtak:  Samarbeidsutvalget for utdanning godkjenner referat fra møtet 7. mai 2020 og 
 innkalling til møtet 04. september 2020. 

Vedlegg: Møtereferat – Samarbeidsutvalget for utdanning – Møte 07.05.2020.pdf 

Sak 22/20 Møtedatoer for 2021 
10:05-10:10 – Beslutningssak: Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU informerte om 
møtedatoene for SUU i 2021: 18.januar, 6.mai, 30.august og 21.oktober 

Vedtak:  Samarbeidsutvalget for utdanning vedtar de foreslåtte møtedatoene. 

 

Sak 23/20 Utlysning av utdanningsmidler fra HMN/Samarbeidsorganet 
10:10-10:50 – Orienterings- og diskusjonssak: I forrige SUU-møte ble det jfr. sak 19/20 bestemt at det skulle 
opprettes en gruppe for å jobbe med utlysningstekst, vurderingskriterier og krav og vilkår for å søke. Ruben 
Angell, Rådgiver ved Helse Midt-Norge RHF informerte først kort om status på gruppens arbeid. Ett mulig 
fokusområde i utlysningen er å utnytte momentet bak initiativer som er kommet i kjølvannet av Covid-19-
pandemien som legger til rette for flere digitale løsninger. I denne forbindelsen ble Pia Cecilie Bing-Jonsson, 
dekan ved Universitetet i Sørøst Norge invitert til å presentere et eksempel på en slik løsning. Bing-Jonsson la 
fram hvordan de har jobbet med å tilgjengeliggjøre videreutdanningstilbudet for praksisveiledere i en digital 
klasseromløsning. Ruben Angell la deretter fram forslag til kriterier for utlysning. 

Det kommenteres i diskusjonen at det er fint at man ser på mulighetene for en annen bruk av midlene enn 
tidligere. Det kommer et forslag om å fokusere utlysningen mot sykepleie, mtp. digitale løsninger for 
praksisnær veilederutdanning og et om å undersøke alternative metoder for å oppnå læringsmålene i 
praksisfagene. Det kommenteres at det nå ansees som mindre relevant å undersøke/lage løsninger når det 
gjelder digitalisering av undervisning, men at man heller ser på hvordan løsningene kan tas i bruk. Det 
nevnes også at RETHOS bør forbli et fokusområde. 

Vedtak:  Ruben Angell tar med seg innspillene tilbake til arbeidsgruppen og leverer et ferdig 
 utkast til neste møte i SUU 21. oktober. 

Vedlegg: Sak 23-20 - Saksgrunnlag vedrørende utlysningstekst for praksismidler.pdf 
 Sak 23-20b - Utlysning av praksismidler.pdf 

Sak 24/20 Økonomistatus utdanningsmidler 
10:50-11:00 – Orienteringssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Øystein Indergård orienterte om 
økonomistatus for utdanningsmidlene for perioden 2017-2019. Det er registrert et underforbruk i flere 
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sluttførte prosjekter. I tillegg har et underforbruk av bevilgningene fra HMN-RHF i 2018 og 2019 ført til at 
1.890.501.- vil være tilgjengelig i utdanningspotten når alle prosjekt har tilbakebetalt ubenyttede midler. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet om å forberede en 
 vedtakssak til neste møte i SUU med forslag til alternativ bruk av de gjenstående 
 midlene. 

Vedlegg: Sak 20-24 – Notat – Økonomistatus utdanningsmidler.pdf 

Sak 25/20 Status på prosjekter som har mottatt utdanningsmidler 
11:00-11:15 – Orienteringssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Øystein Indergård orienterte om 
status på pågående- og nylig avsluttede prosjekter, totalt 12 prosjekter. Prosjektene har i all hovedsak fulgt 
opprinnelig framdriftsplan. For 3 av de 5 sluttførte prosjektene foreligger det en plan for videreføring av 
prosjektet inn i varig drift. De resterende 2 oppgir at prosjektet har potensial for å bli del av varig drift. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet lage en 
 gladsak om tingenes tilstand som kan publiseres på HF’enes og UH’enes intranett. 

Vedlegg: Sak 25-20 - Rapportering Utdanningsmidler 2020.pdf 

Publikasjon: Strand, Aasta Marie Sveino; Kvangarsnes, Marit; Landstad, Bodil; Teige, Berit Kvalsvik; 
 Hole, Torstein. (2019) Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp 
 døgnopphold i den norske kommunehelsetjenesten?. Michael. vol. 16 (3). 

Lunsj 
11:15-11:45 

Sak 26/20 Utdanningskonferansen: veien videre 
11:45-12:00 – Orienterings- og diskusjonssak: Utdanningskonferansen som skulle vært arrangert i Ålesund i 
juni 2020 ble avlyst på grunn av Covid-19-situasjonen. Guro Berge, Forskningsrådgiver ved Helse Møre og 
Romsdal informerte om status og veien videre for Utdanningskonferansen 2020 på vegne av Marit Kjersem, 
helsefaglig rådgiver ved Helse Møre og Romsdal og leder for utdanningskonferansen 2020. Berge informerte 
om at de nå i november ønsker å gjennomføre en nedskalert variant av konferansen, som opprinnelig skulle 
gå over 2 dager med 14 foredragsholdere, i form av et endags webinar. Den foreløpige ideen er å samle 
foredragsholdere og komitéen i Ålesund hvor konferansen sendes fra, samtidig som at man eksempelvis kan 
samle deltakere på egne rom i de ulike institusjonene. 

Medlemmene av SUU er positive til initiativet og synes det er positivt at man prøver å få gjennomført 
konferansen, særlig med tanke på at man ikke vet hvor lenge pandemien vil vare og hvor lenge det er til man 
kan gjennomføre en konferanse som innebærer fysisk oppmøte igjen. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering 

Sak 27/20 Årshjulsak – Oppfølging av innfrielse av praksisplassbestilling 
12:00-12:30 – Orienterings- og diskusjonssak: Innledning ved Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-
fakultetet, NTNU. Heidi V. Haavardsen, dekan ved Høgskolen i Molde la frem status ang. praksisplasser ved 

https://www.michaeljournal.no/i/2019/09/Hvilke-legekvalifikasjoner-er-det-behov-for-ved-%C3%B8yeblikkelig-hjelp-d%C3%B8gnopphold-i-den-norske-kommunehelsetjenesten
https://www.michaeljournal.no/i/2019/09/Hvilke-legekvalifikasjoner-er-det-behov-for-ved-%C3%B8yeblikkelig-hjelp-d%C3%B8gnopphold-i-den-norske-kommunehelsetjenesten
http://www.dnms.no/index.php?a=2&tekst_id=OM_MICHAEL
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Høgskolen i Molde og kunne informere om at dette var første gang de manglet et så stort antall 
praksisplasser, men at dette i all hovedsak skyldes Covid-19-situasjonen. Flere institusjoner opplever 
tilsvarende utfordringer og det kommer fram at det jobbes godt både på UH- og HF- siden for å løse dette på 
en måte som gjør at studentene sitter igjen med en så god kompetanse som mulig. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering og diskusjonen til etterretning 

Vedlegg: Sak 27-20 Notat – Årshjulsak – Oppfølging av innfrielse av praksisplassbestilling fra 
 Høgskolen i Molde.pdf  

Sak 28/20 Orientering fra institusjonene 
12:30-13:30 – Orienterings- og diskusjonssak: I forbindelse dagens Covid-19-situasjon ble alle institusjoner i 
forbindelse med innkallingen til dette møtet bedt om å si noe om: 

- Smittesituasjonen 
- Status når angår klinisk undervisning og praksisstudier 
- Særlige utfordringer som SUU burde kjenne til og/eller involveres i 

 
Grete Samstad, Helsefaglig sjef ved St. Olavs Hospital HF informerte først om status på fagekspert utdanning. 
Vedkommende som ble ansatt som fagekspert utdanning knyttet til Helseplattformen har sluttet. Dette 
betyr i praksis at midlene som SUU bevilget til fagekspert utdanning per i dag ikke benyttes. Nylig ble det 
klart at Helseplattformen er 14 uker forsinket iht. opprinnelig fremdriftsplan. Det stilles på bakgrunn av dette 
spørsmål til hvorvidt man kan tøye midlene som ble bevilget til fagekspert utdanning ut i tid tilsvarende 
denne forsinkelsen. Det blir konkludert med at saken må tas opp og diskuteres på neste SUU-møte etter at 
ny person har startet i stillingen som tidligere fagekspert utdanning var ansatt i ved helseforetaket. 
 
Når det gjelder smittesituasjonen rapporterer institusjonene om liten eller ingen smitte. Med tanke på 
klinisk undervisning og praksisstudier forteller flere at de har for få rom til å gjennomføre all undervisning 
ved institusjonen på grunn av nye kapasitetsberegninger jfr. 1-metersregelen. Mange har fortsatt 
hybridløsninger for undervisning. Den generelle opplevelsen fra både UH- og HF-ene er at man stort sett får 
til å løse de utfordringene Covid-19-pandemien har forårsaket på en god måte og at et godt samarbeid 
sørger for at studentene får så god kompetanse som situasjonen tillater. Det fremheves videre at dette er en 
nasjonal utfordring og at dette håndteres nasjonalt i knutepunktdiskusjoner mellom HOD, UHR, KS, en 
representant fra det regionale helseforetaket og representant fra Helse vest som representerer 
Helseforetakene. 

Av øvrige orienteringssaker: 

- NTNU har avlyst all inn- og utveksling av praksisstudenter for studieåret 20/21 
- De tre sykehusforetakene mottok i år en ekstrabevilgning hvor det ble satt av 18 millioner kroner 

som skal brukes til å ta imot et økt antall studenter, noe som blant annet burde kunne sørge for å få 
til en kapasitets- og kvalitetsøking på veiledere. Dette er første gang man har fått til noe slikt og 
ansees som en anerkjennelse av at «også utdanning koster penger». 

- HMN har startet en utredning for hva det vil bety å lage et «Helse Trøndelag» 
- NTNU er i ferd med å sette ned et utvalg for å utrede desentral medisinutdanning i Namsos og skal 

senere utrede det samme i Ålesund. 
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Vedlegg: Sak 28-20a Delrapport – Fagekspert utdanning.pdf  
 Sak 28-20b Referater fra Nasjonalt knutepunktmøte.pdf 
 

 
Sak 28-20a - 

Delrapport fagekspe  
Sak 28-20b - 

Referat knutepunkt   
Sak 28-20b - 

Referat knutepunkt  
Sak 28-20b - 

Referat knutepunkt   

 Oppdatert fremdriftsplan for RETHOS 3: 

 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
 retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/fremdriftsplan/id2569508/ 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering og diskusjonen til etterretning.  
 

Sak 29/20 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 
13:30-13:45: Medlemmer av utvalget melder inn aktuelle saker til neste møte i samarbeidsutvalget. 

- Utlysning av utdanningsmidler fra HMN/Samarbeidsorganet – del 2 – vedtakssak: Ferdigstilt 
utlysningstekst 

- Sekretariatet forbereder en vedtakssak til neste møte i SUU med forslag til alternativ bruk av de 
gjenstående utdanningsmidlene. 

- Sekretariatet får videre ansvar for å sørge for en kommunikasjonsplan for det neste året knyttet til 
utdanningsmiddelprosjektene for å løfte frem utdanning, hvor man bl.a. framsnakker at god 
veiledning gir en bedre tjeneste. Det ønskes et særlig fokus på hva vi har fått til med mål om å trigge 
andre til å følge etter. Det ønskes innspill fra alle nivå i organisasjonen. Planen tas videre til SO når 
den foreligger, etter planen på SO-møtet over nyåret. 

- Helse Midt- og fagekspert utdanning – Med tanke på dagens situasjon ang. fagekspert utdanning og 
at Helseplattformen er utsatt må organisering og finansiering i forbindelse med fagekspert 
utdanning diskuteres på nytt. Anne Katarina Cartfjord og Grete Samstad definerer/utarbeider denne 
saken til neste møte i SUU. 

- Hvordan går det med det økte opptaket? Orienterings- og diskusjonssak. Bestilling sendes til UH- og 
HF-ene for å høre om status. 

- Det fremkommer et ønske om å løfte frem hvordan man bedre kan dele informasjonen om digital 
veiledning/praksisveilederkurs. Hvordan skal vi gå frem for å få implementere dette i større grad. 
Videre spørres det om når vi skal ta opp igjen dette med indikatorer på veiledningskompetanse. 
Dette tas som kartleggingssak til neste møte – da vi har et behov for å ha en oversikt over hva som 
finnes. 

- Referater fra Nasjonale knutepunktmøter skal legges inn som referatsak i SUU referatet 
- Oppdatert status for utdanningskonferansen 2020 

Vedlegg: Sak 29-20 - Arshjul Videreutdanning i praksisveiledning.pdf  

  
Sak 29-20 - Arshjul 
Videreutdanning i p 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-%09retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/fremdriftsplan/id2569508/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-%09retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/fremdriftsplan/id2569508/
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Vedtak: Sekretariatet følger opp sakene utvalget har meldt inn mot neste møte i SUU. 
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