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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning 

Dato: 18.01.2021 
Tid: 10:00 – 13:30 
Sted: Teams 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Grete Samstad Helsefaglig sjef [Vikarierende leder 18.01] 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 
Toril Forbord Konst. Dekan NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Jon Magnussen Prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet Fast medlem 
Malin N. Ravn Konst. Prodekan utdanning NTNU, SU-Fakultetet 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 
Elfrid Sandvik Studentrådet MH-fakultetet, NTNU Observatør 
Therese Svendsen Helsefaglig rådgiver St. Olavs Hospital HF Invitert 
Ruben Angell Rådgiver Helse Midt-Norge RHF Invitert 
Trine Holter Rådgiver Sekretariatet for SO Invitert 
Øystein Indergård Seniorkonsulent Sekretariatet for SO Referent 

Forfall 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør [leder for SUU 2021] Helse Midt-Norge RHF Fast medlem 
Trond Håvard Eidet HR-sjef [Vikarierende leder] Helse Midt-Norge RHF Vara 
Runa Heimstad Fagdirektør St. Olavs Hospital HF Fast medlem 
Runar Asp KS Samhandlingskoordinator Observatør 
Knut Hunnes Høgskolen i Volda Instituttleder Møtende vara 
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Sak 01/21 Åpning av møtet 
10:00-10:05 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/Grete Samstad [vikarierende leder], Helsefaglig sjef ved St. 
Olavs Hospital HF. Samstad ledet møtet da verken SUU sin leder for 2021, Anne Katarina Cartfjord, HR-
direktør ved Helse Midt-Norge RHF, eller hennes vara Trond Håvard Eidet, HR-sjef, Helse Midt-Norge RHF 
kunne stille til møtet. 

På grunn av at Helse Midt-Norge RHF ikke er representert i dagens møte ble det foreslått at sak 7/21 
«Oppfølging av sak 35/20 – forholdet mellom UH og helsetjenesten sett i lys av helsetjenestens lovpålagte 
oppgave til å drive utdanning», utsettes til neste møte. Det var enighet om dette blant utvalgets 
medlemmer. 

− godkjenning av referat fra møtet 21. oktober 2020 
− godkjenning av innkalling til møte 18. januar 2021 

Vedtak: SUU godkjenner referat fra møtet 21. oktober 2020. Innkalling til møtet 18. 
 januar 2021 godkjennes med følgende endring: sak 7/21 utsettes til SUU sitt møte 06. 
 mai 2021. 

Vedlegg: Møtereferat – Samarbeidsutvalget for utdanning – Møte 21.10.2020.pdf  

Sak 02/21 Status: Fagekspert utdanning 
10:05-10:20 – Orienterings- og diskusjonssak: Therese Svendsen, Helsefaglig rådgiver ved St. Olavs Hospital 
og fagekspert utdanning, la frem oppdatert status på hvordan det arbeides i forhold til fagekspert utdanning 
i Helseplattformen og det å ivareta utdanning som en tverrgående funksjon i helseplattformen. Det kom 
fram i møtet at utvalget ønsker at fagekspert utdanning har tilsvarende statusoppdateringer på kommende 
SUU-møter. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering og diskusjonen til etterretning og ber om at 
 Therese Svendsen, Fagekspert utdanning holder SUU oppdatert i saken på kommende 
 SUU-møter. 
 
Vedlegg: Sak 02-21 – Statusoppdatering - Fagekspert utdanning - Helseplattformen - Therese 
 Svendsen.pdf 
 

Sak 03/21 Innstilling for tildeling av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier 
i Helse Midt-Norge 2021 

10:20-10:30 – Orienterings-, diskusjons-, og beslutningssak: Sekretariatet for Samarbeidsorganet v/Øystein 
Indergård orienterte om gjennomføring av utlysningen, vurderingsprosessen og vurderingskomiteens 
innstilling samt status på økonomisituasjonen for midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier 
[utdanningsmidlene] etter den foreslåtte innstillingen. 

På grunn av pandemien, ble arbeidet med utlysningsteksten til utdanningsmidlene flyttet fra mai- til 
septembermøtet i SUU. Dette førte til at utlysningen først kunne vedtas på SO-møtet den 5. november, noe 
som forsinket prosessen med å lyse ut midlene i forhold til opprinnelig plan. Utlysningen ble publisert den 
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11.11.20, med søknadsfrist 04.01.21. Vi mottok 3 søknader til årets utlysning. Årets vurderingskomite besto i 
år av: 

Hilde Grimstad, Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, MH-fakultetet, NTNU  
Johanne Alteren, Professor, Avdeling for helse og sosialfag, Høgskolen i Molde 
Christer André Jensen, Innovasjonsrådgiver, Helse Møre- og Romsdal 

Komiteen hadde konsensusmøte den 15.01.21 og besluttet å innstille 2 av de 3 søknadene for tildeling av 
midler. SUU støtter komiteens innstilling. Dette innebærer, dersom SO vedtar tildeling i henhold til 
innstillingen, at 5 587 533.- av utdanningsmidlene vil gjenstå på konto. 

Vedtak:  SUU støtter- og innstiller søknadene i henhold til vurderingskomiteens innstilling. 
 Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i møte 3. februar 2021. 

Sak 04/21 Gjenstående midler etter årets tildeling av midler for å styrke kvalitet og 
relevans i praksisstudier – hva vil SUU gjøre med disse? 

10:30-11:15 – Diskusjons og beslutningssak: v/Grete Samstad [vikarierende leder], Helsefaglig sjef ved St. 
Olavs Hospital HF. Med tanke på at det kun kom inn 3 søknader ved årets utlysning av utdanningsmidlene, 
gjenstår en betydelig andel av midlene på bok. I den forbindelse ble medlemmene i SUU bedt om å gjøre seg 
noen betraktninger om videre bruk av de ubenyttede midlene som eventuelt kan tas videre til beslutning i 
Samarbeidsorganets møte 3. februar. Mulige alternativer kan være: 

1. Gitt pandemi-situasjonen kan det være hensiktsmessig å overføre midlene til neste utlysning høsten 
2021, slik at neste totale ramme blir tilsvarende større 

2. Vurdere en ekstraordinær utlysning våren 2021, med nytt fokusområde som eventuelt gjøres særlig 
relevant gitt pandemien vi står oppe i 

3. Vurdere alternativ bruk av midlene, eksempelvis finansiering av prosjektstillinger som 
praksisveileder på fulltid hvor allerede utprøvde «nye praksismodeller» gjennomføres for ett eller 
flere kull, og som følges opp med særskilt rapport 

4. Vurdere å la gjenstående midler inngå i forskningsmiddelutlysning fra SO, til finansiering av PhD-løp 
som skal forske på kvalitet i praksisstudier 

SUU diskuterte ulike teorier for hvorfor det hadde kommet så få søknader ved årets utlysning. Flere 
kommenterte at det er sannsynlig at mange praksisveiledere og undervisere er heftet med pandemirelaterte 
ting, og at årsaken til det lave søkertallet er situasjonsbetinget i dette. Noen kommenterte på at det også kan 
skyldes at kommunikasjonen/spredningen av informasjon om midlene ikke er god nok. Det kommenteres 
videre at man kan jobbe mer med eksempelvis å formidle om målsetningen med midlene samt ta noen grep 
for å sørge for å få spredt informasjonen til flere. Dette kan sees i sammenheng med oppfølging av sak 38/20 
– Konkretisering av kommunikasjonsplan knyttet til utdanningsmiddelprosjektene og sak 39/20 deling av 
informasjon om digital veiledning/ praksisveilederkurs, en sak som skal opp på mai-møtet i SUU. 

På bakgrunn av at SUU mener det svake søkertallet skyldes situasjons- og/eller kommunikasjonsbetingede 
årsaker, går SUU inn for alternativ 1, å overføre midlene til neste utlysning høsten 2021. Når det gjelder 
utlysningsteksten foreslås det å publisere den samme utlysningsteksten på nytt, med tanke på at det ble 
foretatt en revidering til årets utlysning. Det stilles også spørsmål til hvorvidt man burde se på momenter i 
søkekriteriene, blant annet med tanke på at det blir over dobbelt så mye penger i potten. Dersom det er 
momenter i utlysningen som ønskes- og/eller bør endres, må dette tas opp igjen på SUU sitt møte den 6. 
mai. 2021. Siden SUU sin utlysningstekst må vedtas i SO før utlysningen kan publiseres, blir det bestemt at 
SUU vil be Samarbeidsorganet, i Samarbeidsorganets møte den 3. februar om at SUU får fullmakt til å 
formulere/vedta utlysningsteksten til utlysningen av utdanningsmidlene for 2022. I tillegg vil SUU fremme et 
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forslag ved Samarbeidsorganets møte 3. februar om at de overskytende midlene fra årets 
utdanningsmiddelutlysning overføres til utlysningen i 2021 for 2022. 

Vedtak:  SUU vedtar å overføre de midlene som står igjen etter tildeling av utdanningsmidlene 
 for 2021 til utlysningen for 2022. SUU sitt vedtak må videre vedtas av 
 Samarbeidsorganet og skal legges fram som sak i Samarbeidsorganets møte 03.02.21 

 SUU skal legge frem sak til Samarbeidsorganet, i Samarbeidsorganets møte 03.02.21 
 med forespørsel om at SUU får fullmakt til å formulere/vedta utlysningsteksten til 
 utlysningen av utdanningsmidlene for 2022. 

Sak 05/21 Utdanningskonferansen 2020 
11:15-11:25 – Orienteringssak: Guro Berge, Utdanningssjef ved Helse Møre og Romsdal HF, informerte om 
Utdanningskonferansen 2020 som i år ble gjennomført som et Webinar den 10. desember. https://helse-
mr.no/fag-og-forsking/utdanning-og-kompetanseutvikling/utdanningswebinar-2020-helse-midt-norge. 
Webinaret ble gjennomført via NTNU sine lokaler i Ålesund med Fredrik Steen som konferansiér, hadde 139 
påmeldte og i snitt 75-80 samtidige tilskuere. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering. 

Lunsj 
11:25-12:00 
 

Sak 06/21 Orientering fra institusjonene om pandemirelaterte problemstillinger  
12:00-12:30 – Orienterings- og diskusjonssak: Orientering fra institusjonene med tanke på pandemirelaterte 
problemstillinger. 

Det var videre et spørsmål om hvordan «veileder for praksisstudier og mobilisering av studenter til arbeid 
under koronapandemien» står seg. Det ble lagt opp til en diskusjon om det trengtes justeringer/ytterligere 
avklaringer i forbindelse med veilederen [Lenke til praksisveilederen] 

I all hovedsak meldes det om at ting går greit situasjonen tatt i betraktning. HF-ene og UH-ene opplever bra 
samarbeidsvilje og fleksibilitet i samarbeidet. Det meldes ikke om særlige forsinkelser med tanke på praksis, 
men enkelte har fått tilbakemelding fra studenter i «coronakullet» om at de opplever å ikke ha like 
ferdigheter og ikke stille like godt forberedt etter endt utdannelse sammenlignet med 
«normalsituasjonstudenter». Praksisveilederen oppleves som et veldig godt dokument og det meldes ingen 
behov for endringer i dette. 

Vedtak:  SUU tar diskusjonen til etterretning. 
 

Sak 07/21 Oppfølging av sak 35/20 - forholdet mellom UH og helsetjenesten sett i lys av 
helsetjenestens lovpålagte oppgave til å drive utdanning 

12:30-13:00 – Diskusjonssak: Jon Magnussen, Prodekan utdanning, MH-fakultetet NTNU, innleder kort om: 

- Hva ligger i lov og forskrift 
- Hva er helseforetakenes og UH sektoren sine økonomiske rammebetingelser 

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
https://helse-midt.no/PublishingImages/Sider/Praksisstudier-under-koronapandemien/HMN%20Veileder%20for%20praksisstudier%20ifm%20COVID-19%20040620.pdf
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- Hvilke utfordringer ser man fra UH og siden. 
 
Saken ble utsatt på grunn av at representanten fra HMN-RHF ikke var til stede i møtet og det ble vurdert som 
nødvendig at HMN-RHF var representert i forbindelse med denne saken. 

Vedtak:  Saken tas opp igjen til neste møte i SUU. 

Sak 08/21 Årshjulsak – Diskusjon om tilrettelegging av praksisplasser for neste studieår 
13:00-13:30 – Orienterings- og diskusjonssak: Jfr. årshjul for samarbeid om og dimensjonering av praksis: 
UH-Institusjonene la frem vedtatte opptakstall når det gjelder nye studentkull for de ulike 
studieprogrammene. HF-ene orienterte om hvordan det jobbes med å håndtere en økning i antall 
praksisstudenter. 

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

Sak 09/21 Orientering fra institusjonene 
13:30-13:45 – Orienteringssak: Institusjonene orienterte. 

Forslag til vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 10/21 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 
13:45-14:00: Medlemmer av utvalget melder inn aktuelle saker til neste møte i samarbeidsutvalget  

- Oppfølging av sak 38/20 – Konkretisering av kommunikasjonsplan knyttet til utdanningsmiddel-
prosjektene og sak 39/20 deling av informasjon om digital veiledning/ praksisveilederkurs. Ansvarlig: 
HMN-RHF. 

- Oppdatert status fra Therese Svendsen, Fagekspert utdanning om hvordan arbeidet skrider fram. 
- Sak 07/21 Oppfølging av sak 35/20 - forholdet mellom UH og helsetjenesten sett i lys av 

helsetjenestens lovpålagte oppgave til å drive utdanning. 
- Utdanningsmidlene 2021 – diskusjon omkring utdanningsmidlene - utlysning – tekst – 

vurderingskriterier – status – informasjonsplan - kontekstuelle hensyn mtp. pandemi etc. 
- Gjennomgang av SUUs mandat og presentasjon av roller 
- Orientering om intensivkapasieten – Institusjonene orienterer – v/Ruben Angell HMN-RHF. 

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