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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 

Dato: 21.10.2020 
Tid: 10:00 – 15:00 
Sted: Skype 
 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Toril Forbord Prodekan utdanning (leder 2020) NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Grete Samstad Helsefaglig sjef St. Olavs Hospital HF Fast medlem 
Lise Lundbom Støylen Klinikksjef St. Olavs Hospital HF Fast medlem 
Guro Berge Utdanningssjef Helse Møre og Romsdal Fast medlem 
Kari Hynne Skjærpe HR-sjef Helse Nord-Trøndelag Fast medlem 
Jon Magnussen Prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Ingjerd Gåre Kymre Prodekan utdanning Nord Universitet Fast medlem 
Ruben Angell Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 
Therese Svendsen Helsefaglig rådgiver St. Olavs Hospital HF Invitert 
Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 
Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Referent 
Trond Håvard Eidet HR-sjef Helse Midt-Norge RHF Vara 
Johannes Hoon Løvås Studentrådet MH-fakultetet, NTNU Vara 

 
Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 
Heidi Haavardsen Dekan Høgskolen i Molde Fast medlem 
Bjørnar Lien Brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg Fast medlem 
Runar Asp KS Samhandlingskoordinator Observatør 
Knut Hunnes Instituttleder Høgskolen i Volda Møtende vara 
Johanne Eikeland Skage Studentrådet MH-fakultetet, NTNU Observatør 
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Sak 30/20 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 04. september 2020 
− godkjenning av innkalling til møte 21.oktober 2020 

Vedtak:  SUU godkjenner referat fra møtet 04. september 2020 og innkalling til møtet 21. 
 oktober 2020. 

Vedlegg: Møtereferat – Samarbeidsutvalget for utdanning – Møte 04.09.2020.pdf 

Sak 31/20 Ny leder for SUU i 2021 
10:05-10:15 – Beslutningssak: Ledelsen av SUU rullerer mellom Helse-Midt RHF og UH-sektoren, hvor leder 
sitter for ett år av gangen. Dette er fastsatt i mandatet for SUU. For 2021 er det Helse-Midt RHF sin 
representant som skal lede SUU. Ny leder oppnevnes formelt av Samarbeidsorganet 5. november. 

Vedtak:  Samarbeidsutvalg for utdanning innstiller Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør i Helse 
 Midt-Norge RHF som leder av SUU i 2021. 

 

Sak 32/20 Kandidater til vurderingskomité for utlysning av utdanningsmidler for 2021 
10:15-10:30 – Orienterings-, diskusjons-, og vedtakssak: SUU sine medlemmer bedt om å komme med 
forslag til medlemmer i komitéen som skal vurdere utdanningsmiddelsøknader for 2021. Kun to forslag er 
kommet inn og det ble bestemt at institusjonene som ikke hadde kommet med et forslag skulle gjøre dette 
innen 15. november. 

Vedtak:  SUU godkjenner kandidatene som er foreslått og gir SUU’s leder Toril Forbord og 
 SUU’s kommende leder for 2021 Anne Katarina Cartfjord fullmakt til i fellesskap å 
 oppnevne vurderingskomiteen for årets utlysning av utdanningsmidler basert på 
 forslagene som foreligger den 15. november. 

Vedlegg: Liste over tidligere års komitemedlemmer.pdf 

Sak 33/20 Utlysningstekst for utdanningsmidlene 2021 
10:30-10:50 – Orienterings-, diskusjons- og vedtakssak: Ruben Angell, Rådgiver ved Helse Midt-Norge RHF, la 
frem arbeidsgruppens endelige forslag til utlysningstekst for utdanningsmidlene 2021. Utlysningstekst skal 
vedtas i Samarbeidsorganets møte 05. november før utlysningen utlyses. 

Vedtak:  SUU vedtar utlysningsteksten for 2021 som foreslått av arbeidsgruppen med de 
 endringer som kom fram i møtet. 

Vedlegg: Sak 33-20a - Utkast - Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i 
 praksisstudier 2021.docx.pdf 
 Sak 33-20b – Skjema for lederforankring 2021-2024.pdf 
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Sak 34/20 Tilgjengelige midler til utlysningen på grunn av underforbruk 
10:50-11:00 – Orienterings-, diskusjons-, og vedtakssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Øystein 
Indergård orienterte om oppdatert økonomistatus når det gjelder utdanningsmidlene. Blant annet på grunn 
av underforbruk i avsluttede prosjekter står det kr. 2 025 033,31 tilgjengelig på konto. Disse midlene foreslås 
overført til årets utlysning av utdanningsmidlene. 

Vedtak:  Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning vedtar å overføre gjenstående 
 utdanningsmidler kr. 2 025 033,31 til årets utlysning av midler for å styrke kvalitet og 
 relevans i praksisstudier. Saken sendes videre til godkjenning i Samarbeidsorganet, i 
 Samarbeidsorganets møte den 05. november 2020. 

Vedlegg: Sak 34-20 – Notat – Tilgjengelige midler til utlysningen på grunn av underforbruk.pdf 

Sak 35/20 Årshjulsak - Samarbeid om- og dimensjonering av praksisplasser 
11:00-11:15 – Orienteringssak: Jfr. årshjul for samarbeid om og dimensjonering av praksis presenterte UH-
ene og HF-ene eventuelle endringer med betydning for praksisplasser/veiledningskapasitet i henholdsvis 
studieprogramportefølje og dimensjonering av studieprogram og endringer i tjenestetilbud. 

NTNU melder om at det er en økning studieplasser ved flere studieprogram ved MH-fakultetet og at antallet 
skal videre opp ved neste statsbudsjett. HMN-RHF kommenterer på at de i år har gitt RHF-ene 18 millioner 
kroner å øke praksisplasskapasiteten. Det kommenteres at det er viktig at man tar med areal inn i 
diskusjonen, da dette er vanskeligere å gjøre noe med enn den rene veilederkapasiteten. St. Olavs 
informerer om at de har satt i gang et samarbeidsprosjekt med NTNU om simulering knyttet til 
intensivstudenter. HMR melder at Aure Rehabiliteringssenter skal legges ned og at dette kan påvirke antallet 
praksisplasser til fysio- og ergoterapeutstudenter.  

Det kommenteres at det hadde vært nyttig med en diskusjon i SUU som går på forholdet mellom UH-ene og 
helsetjenesten sett i lys av helsetjenestens lovpålagte oppgaver å drive utdanning, da det er varierende 
hvordan UH-ene og HF-ene samarbeider. Det blir enighet om at dette skal settes opp som sak i SUU-møtet 
den 18.januar 2021. 

Vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering og ber Jon Magnussen, 
 prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU om å forberede ovennevnte sak til møtet 
18.januar. 

Lunsj 
11:15-11:45 
 

Sak 36/20 Oppdatert status for utdanningskonferansen 2020 
11:45-12:00 – Orienteringssak: 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 oppdatert status for utdanningskonferansen 2020. 
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Utdanningskonferansen skal i år avholdes den 10. desember i form av et webinar. På grunn av 
webinarformen er konferansen kortet inn til 5 timer. Informasjonsslipp om konferansen skjer 22. oktober. 

Lenke til webinarets nettside: https://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-
kompetanseutvikling/utdanningswebinar-2020-helse-midt-norge 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 37/20 Status: Fagekspert utdanning 
12:00-12:10 – Orienterings- og diskusjonssak: I forbindelse med at Helseplattformen er utsatt og ny person, 
Therese Svendsen, er på plass i rollen som fagekspert utdanning, orienterte Grete Ottersen Samstad, 
Helsefaglig sjef ved St. Olavs Hospital HF og Therese Svendsen om hvordan det arbeides i forhold til 
fagekspert utdanning i Helseplattformen. 

SUU ønsker en statusrapport og en helhetlig gjennomgang i SUU sitt neste møte 18. januar 2021. 

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

Sak 38/20 Konkretisering av kommunikasjonsplan knyttet til utdanningsmiddelprosjektene 
12:10-12:30 – Diskusjonssak: I septembermøtet kom det fram et ønske om å utarbeide 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.  

Det kommenteres at det vil være en utfordring å få til en slik plan fordi de ulike sektorene og 
organisasjonene har egne ansatte som jobber med kommunikasjon og som ingen har en overordnet 
myndighet over. Det informeres om at det i RHF-ene finnes en plan for kommunikasjon på tvers. Det 
kommenteres at det en overordnet kommunikasjonsplan anses som noe i overkant med tanke på hva man 
ønsker å få til. Siden det er resultatene av utdanningsmiddelprosjektene vi ønsker å formidle konkluderes 
det med at man kan oppfordre til at prosjektresultater i større grad enn i dag formidles i sosiale medier og 
lignende innad i institusjonene. I tillegg utfordres RHF-et til å se på mulighetene for å lage en plattform for 
kommunikasjon omkring disse midlene og legge frem dette på SUU sitt møte den 18. januar 2021. 

Vedtak: SUU tar diskusjonen til etterretning og ber RHF-et ta opp saken igjen ved SUU sitt 
 møte 18. januar 2021. 
 

Sak 39/20 Deling av informasjon om digital veiledning/praksisveilederkurs 
12:30-12:45 – Diskusjonssak: Leder av SUU, Toril Forbord følger opp saken som ble fremmet ved forrige SUU 
møte som angår hvordan man bedre kan dele informasjonen om digital veiledning/praksisveilederkurs. 

Det innledes med at dette med deling av informasjon om de tilbudene som finnes ved de ulike 
institusjonene, kan sees i sammenheng med forrige sak [38/20] som omhandlet felles kommunikasjonsplan. 
Ansvar for oppfølging av denne saken gis til RHF-et som vil følge opp saken på neste SUU møte 18. januar 
2021. 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutvikling/utdanningswebinar-2020-helse-midt-norge
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutvikling/utdanningswebinar-2020-helse-midt-norge
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Vedtak: SUU tar diskusjonen til orientering og ber RHF-et følge opp saken på SUU sitt neste 
 møte den 18. januar. 2021 
 

Sak 40/20 Orientering fra institusjonene 
12:45-13:10 – Orienteringssak: Institusjonene orienterte. 

Vedtak: SUU tar orienteringene til orientering. 
 

Sak 41/20 Organisering av SUU – Hva skal SUU være? 
13:10-13:30 – Diskusjonssak: Leder av SUU Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU ønsker 
å diskutere hvorvidt SUU er der utvalget ønsker å være med tanke på hvilket nivå sakene som fremmes og 
behandles i utvalget ligger på. 

Tematikken ble tatt opp og diskutert i forbindelse med sak 35/20 og diskuteres derfor ikke videre som egen 
sak. 

Vedtak: SUU tar diskusjonen til etterretning. 
 
Vedlegg: Sak 39-20 – Mandat for SUU.pdf 

Sak 42/20 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 
13:30-14:00: Aktuelle saker til neste møte i samarbeidsutvalget: 

- oppfølging av sak 35/20 
- oppfølging av sak 37/20 
- oppfølging av sak 39/20 
- oppfølging av sak 40/20 

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

Sak 43/20 Eventuelt 1 – RETHOS fase 3 
Grete Ottersen Samstad, Helsefaglig sjef ved St. Olavs hospital informerte om RETHOS fase 3. Blant annet er 
dokumentene til helsesykepleierutdanningen nå ute på høring mens ABIOK skal ut på høring i november 
med høringsfrist i begynnelsen av mars. ABIOK vil starte med ny studieplan først i 2023 på grunn av 
utsettelsene som har vært. Samstad informerer videre om at det er arbeid på gang om å lage en samisk 
sykepleierutdanning i Nord-Norge. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 44/20 Eventuelt 2 – Arbeidslivsportalen 
Ruben Angell, Rådgiver ved HMN-RHF informerer om arbeislivsportalen, en digital tjeneste for sikker 
samhandling mellom brukergruppene og alle faser knyttet til håndtering av praksisplasser i høyere 
utdanning. https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/om-prosjektet/om-prosjektet-arbeidslivsportalen/ 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

https://arbeidslivsportalen.oslomet.no/om-prosjektet/om-prosjektet-arbeidslivsportalen/
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