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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

Dato: 6. mai 2021 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: Teams 

 

Til stede: 

Navn Stilling Institusjon Kategori 

Ruben Angell rådgiver [vikarierende leder] Helse Midt-Norge RHF vara 

Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF fast medlem 

Grete Samstad helsefaglig sjef St. Olavs Hospital HF fast medlem 

Runa Heimstad fagdirektør 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 prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet fast medlem 

Jon Magnussen prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet fast medlem 

Malin N. Ravn 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 

Leena Stenkløv daglig leder Fosen Helse IKS KS observatør 

Therese Svendsen  helsefaglig rådgiver St. Olavs Hospital HF invitert   

Johanne Woll rådgiver NTNU, MH-fakultetet sekretariatet 

Mai Hege Stokke rådgiver NTNU, MH-fakultetet  sekretariatet (referent) 

 

Forfall:  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Trond Håvard Eidet vikarierende HR-direktør Helse Midt-Norge RHF fast medlem 

Knut Hunnes instituttleder Høgskolen i Volda møtende vara 

Johannes Hoon Løvås Studentrådet MH-fakultetet, NTNU observatør 
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Sak 11/21 Åpning av møtet 

Beslutningssak: Ruben Angell, rådgiver, Helse Midt-Norge RHF (stedfortreder for vikarierende leder for 

Samarbeidsutvalget for utdanning) åpnet møtet. 

− godkjenning av referat fra møtet 18. januar 2021 

− godkjenning av innkalling til møte 6. mai 2021 

En sak ble meldt til eventuelt: Orientering om det nasjonale knutepunktet v/ Ruben Angell, rådgiver, Helse 

Midt-Norge RHF 

Vedtak: SUU godkjenner referat fra møtet 18. januar 2021og innkalling til møtet 6. mai 2021. 

 

Sak 12/21 Endring av møtedato 

Beslutningssak: Møtedato i august er endret etter innspill fra flere medlemmer. Oppdatert møteinnkalling 

har blitt sendt ut i Outlook.  

Vedtak: Møtedato i august settes til fredag 27. august. 

 

Sak 13/21 Status: Fagekspert utdanning 

Orienterings- og diskusjonssak: Therese Svendsen, helsefaglig rådgiver ved St. Olavs hospital HF og 

fagekspert utdanning, la frem oppdatert status for arbeidet med integrasjon av utdanning i 

Helseplattformen. 

Hovedfokus for fagekspert utdanning er for tiden opplæring. Det er omtrent 18 000 som skal ha opplæring i 

HP. Alle studenter skal få opplæring i systemet før de skal ut i praksis. For å få tilgang til systemet kreves en 

akseptansetest (grunnkunnskap) som må gjennomføres før praksis. Det er kartlagt hvor mange studenter 

som skal i praksis, og når de skal ut i praksis. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk 

Helseplattformen fra 30. april 2022. HMN tar initiativ til en kort runde med HR-rådgiver på RHF vedrørende 

grensesnitt mot onboarding- og rekrutteringsprosess i Helse Midt-Norge. 

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

Vedlegg:  Presentasjon fagekspert utdanning 

 

Sak 14/21 Oppfølging av sak 35/20 -  Forholdet mellom UH og helsetjenesten sett i lys av 

helsetjenestens lovpålagte oppgave til å drive utdanning 

Diskusjonssak: Jon Magnussen, prodekan utdanning, MH-fakultetet NTNU, innledet diskusjonen med 

følgende punkter: 

- Hva ligger i lov og forskrift 

- Hva er helseforetakenes og UH sektoren sine økonomiske rammebetingelser 

- Hvilke utfordringer ser man fra UH og HF siden. 
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Punkter fra diskusjonen: 

En av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver er å drive utdanning. Det er imidlertid ingen føringer fra 

sentrale myndigheter hvordan midlene til HFene skal disponeres. Det er utfordrende at midlene fra HOD ikke 

er øremerket utdanningsoppgaven som helseforetakene har i forhold til mottak av studenter i praksis. 

Helse Midt-Norge har jobbet målrettet over flere år for å øke helseforetakenes fokus på utdannings-

oppgaven. Det oppleves at utdanning har en større plass i HFenes bevissthet i dag enn bare for få år siden. 

Samarbeidet mellom UH og HF er godt, og de lokale samarbeidsorganene/utvalgene bidrar til god dialog. 

UH og HF har en felles forpliktelse å drive praksisstudier. Dette er nedfelt i den nasjonale forskriften. Det er 

behov for diskusjoner rundt hvordan regningen for utdanningsoppgaven bør fordeles. Dette gjelder blant 

annet gjennomføring av praksisstudier, praksisveilederopplæring, oppbygning av nye studietilbud, 

fagmiljøer, og finansiering av stipendiat- og professorstillinger. Det er enighet om at det er viktig å jobbe 

videre med å skape en kultur for forståelse av viktigheten av utdanningsoppgavene i helseforetakene. 

Vedtak:  SUU tar diskusjonen til etterretning. 

 

Sak 15/21 Status for årlig rapportering - utdanningsmidler 

Orienteringssak: Sekretariatet v/ rådgiver Mai Hege Stokke, presenterte status fra årlig rapportering for 

prosjekter som har mottatt midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. 11 prosjekter har levert 

rapport, hvorav åtte årsrapporter og tre sluttrapporter. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering. SUU ber om at sammendrag av sluttrapporter legges 
fram for utvalget i maimøtet hvert år. I møtet besluttes hvilke prosjekt som skal publiseres. 

Vedlegg:  Sluttrapporter for prosjekter avsluttet i 2020 

 

Sak 16/21 Oppfølging av sak 38/20 - Konkretisering av kommunikasjonsplan knyttet til 

utdanningsmiddelprosjektene 

Orienterings- og beslutningssak: Ruben Angell, rådgiver HMN RHF, presenterte forslag til hvordan 

kommunikasjon innad/utad om resultatene av prosjektene kan gjøres. Det foreslås: 

• Å ta i bruk felles mal for en-siders «postere» om gjennomførte prosjekter. 

• Utarbeidelse av kompendium for gjennomførte prosjekter etter utlysningsrunde og/eller tema. 

• Deling i kanaler som foreslått av kommunikasjonsavdelingen i HMN RHF. 

• Felles gjennomgang av sluttrapport for utdanningsprosjektene tas inn som fast sak i årshjulet i mai-
møtet. 

Kommunikasjonsavdelingen ved HMN RHF kan påta seg ansvaret for å utarbeide en mal som kan brukes ved 
neste utlysning. 
 
Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering og foreslår at vurderingskomiteen tar hensyn til 

forslaget i utlysningsteksten høsten 2021. 
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Sak 17/21 Oppfølging av sak 39/20 – Deling av informasjon om digital veiledning/ 

praksisveilederkurs 

Orienteringssak: Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterte om status for planer om hvordan 

deling av informasjon om veilederkurs kan foregå. HMN RHF er i gang med å legge om plattformer for 

kommunikasjon via Teams, Yammer og nytt intranett. Når nye plattformer er på plass med nye kanaler, 

muliggjør det mer målrettede informasjonsinitiativer. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 18/21 Økonomistatus 

Orienteringssak: Johanne Woll, rådgiver/prosjektøkonom ved sekretariatet for Samarbeidsorganet, la fram 

oppdatert økonomistatus for utdanningsmidlene fra Helse Midt-Norge RHF som forvaltes gjennom 

Samarbeidsorganet og Samarbeidsutvalg for utdanning.  

Tilgjengelige midler for årets utlysning er 9,8 mill.  

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 19/21 Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier 2021 

Diskusjon- og beslutningssak: Samarbeidsutvalg for utdanning er ansvarlig for utlysning av utdanningsmidler 

fra Helse Midt-Norge RHF (delegert fra Samarbeidsorganet). Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, 

innledet diskusjonen omkring innretningen av årets utlysning av utdanningsmidler.  

 

Innspill i møtet: 

Det har vært få søkere til tidligere utlysninger, og utvalget var enig i at utlysningen ikke ser ut til å treffe de 

som ønsker å søke på slike midler. Det kom følgende forslag om justeringer i årets utlysning:  

- rette utlysningen mot større prosjekter på et høyere nivå 

- utvide målgruppen til flere fagområder 

- simulering som satsingsområde 

- framtidas helsetjeneste som satsingsområde 

- øke sum for tildeling 

- åpne for delfinansiering av større prosjekter (f.eks. stipendiatstillinger)  

 

Det ble foreslått at SUU ser på utdanningsmidlene i sammenheng med forsknings- og innovasjonsmidlene, 

samt CAG, som lyses ut fra Helse Midt-Norge, og at dette danner tema for kommende møter i SUU: Hvilke 

innovasjonsmidler har vært knyttet til utdanningsfeltet? Hvilke forskningsmidler har vært knyttet til 

utdanningsfeltet? Hvordan kan utdanningsmidlene knyttes til CAG? 

 

Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Bjørnar Lien (RBU), Kari Hynne Skjærpe (HNT), 

 Toril Forbord (NTNU), som utarbeider forslag til utlysningstekst, oppdaterte 

vurderingskriterier, samt krav og vilkår for å søke. Arbeidsgruppas forslag legges fram for 

vedtak på neste møte i SUU 27. august.   
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Sak 20/21 Årshjulsak – Samarbeid og dimensjonering av praksisstudier for helse- og 

sosialfaglige utdanninger  

Orienterings- og diskusjonssak: Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, innledet saken.  

I henhold til årshjul for samarbeid om og dimensjonering av praksisstudier skal SUU i maimøtet diskutere:  

- Mangel på praksisplasser (ved behov); - evaluering av samarbeidet; og - framtidig dimensjonering av 

utdanningene.  

UH og HF ga status for praksissamarbeidet mellom institusjonene og status for om praksisplassbehovet er 

innfridd for kommende studieår.    

- NTNU melder om at de mangler praksisplasser for radiografutdanningen og jordmorutdanningen. 

- St. Olav melder om at de ikke rakk å melde inn praksisplasser innen fristen 1. mai i år, grunnet 

kombinasjon av pandemien, smittevern, innføringen av HP. Det er ekstra utfordring å finne nok 

praksisplasser til økt antall studieplasser på intensivsykepleier. Det er også utfordringer knyttet til BA 

sykepleie, kirurgisk praksis og psykisk helsevern. Det er stor møteaktivitet for å kunne oppfylle 

kravet. Det kommer krav om økt kompensasjon/funksjonstillegg fra avdelingene. 

- Nord universitet er i dialog med Helse Nord-Trøndelag om 15 ekstra plasser i forbindelse med 

desentralisert sykepleierutdanning. 

Utvalget diskutere også dimensjonering av utdanningene på et overordnet nivå: 

- Helsedirektoratet pleier å etterspørre innspill til dimensjonering av helseutdanningene, men det har 

foreløpig ikke kommet forespørsel i år. 

- Det oppleves at det er mismatch mellom kapasitet og etterspørsel på praksis/turnusplasser for 

fysioterapi, ergoterapi og sosionom. HF har få stillinger innenfor disse fagområdene, og det blir 

derfor vanskelig å skaffe nok praksisveiledere. 

- Det planlegges en økning av antall studieplasser i medisin opp mot 200 studieplasser i Norge. Det er 

opprettet en interdepartemental arbeidsgruppe som blant annet skal kostnadsberegne ulike 

alternativer, hva det vil kreve av stillinger, utstyr, og areal for å kunne øke antall studieplasser. UH 

ønsker seg et møte der RHF også er involvert, så dette signaliseres i begge styringslinjer. HMN RHF 

ønsker flere studieplasser i medisin i Norge, og støtter flere desentrale løsninger på medisin.  

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

Sak 21/21 Orientering om intensivkapasitet og utdanning av intensivsykepleiere 

Orienterings- og diskusjonssak: Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, presenterte oppdaterte tall 

for antall utdanningsstillinger og pågående arbeid med behovsanalyse og plan for fremtidig 

rekruttering/utdanning av intensivsykepleiere. HMN RHF har i årets oppdragsdokument fra HOD fått flere 

krav med hensyn til intensiv: 1) øke antall utdanningsstillinger; 2) utrede behov for framtidig kapasitet; og 3) 

utarbeide behovsanalyse og plan for å sikre tilstrekkelig intensivkapasitet på kort, mellomlang og lang 

tidshorisont. 

Innspill i diskusjonen: 
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- NTNU melder om at de tilbyr studieplasser i intensivsykepleie etter en dialog med HF hva det er 

behov for. De klarer ikke å oppnå kandidatmåltallet som er satt av KD for intensivsykepleie, og det er 

på grunn av begrenset tilgang på praksisplasser. 

- St. Olavs hospital har ikke klart å fylle opp planlagte utdanningsstillinger. Praksisplasskapasitet er en 

flaskehals.  

Samarbeidsutvalget ønsker å ta opp igjen dialogen om intensivkapasitet og utdanning av intensivsykepleiere 

i oktobermøtet.  

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

Sak 22/21 Statusoppdatering RETHOS 

Orienteringssak: Toril Forbord, prodekan utdanning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, 

orienterte om status for RETHOS fase 3. 

Parallelt med at RETHOS 3 pågår er det bestemt at fase 1 og 2 skal evalueres. NOKUT skal gjennomføre 

evalueringen. I løpet av mai skal utdanningene som har gjennomført fase 1 og 2 levere en selv-evaluering på 

i hvilken grad utdanningene svarer opp til forskriften. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

Lenke:  Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) 

 

Sak 23/21 Gjennomgang av SUUs mandat 

Diskusjon- og beslutningssak: Samarbeidsorganet vedtok på møte 3. februar at mandater for 

Samarbeidsorganet og underutvalgene skal opp til revisjon på Samarbeidsorganets neste møte i juni. SUU er 

derfor bedt om å vurdere om det er behov for oppdatering av mandatet for utvalget. 

- Mandatet oppdateres i henhold til de endringer som er vedtatt for utvalgets sammensetning i 2021: 
KS har fått observatørrolle i SUU. 

- Det foreslås å endre nest siste kulepunkt under «oppgaver» i mandatet, da dette henviser til HMN 
RHFs Strategi for utdanning og kompetanseutvikling, som utgikk i 2020. Ny ordlyd for nest siste 
setning foreslås til:  
- følge opp strategier og sentrale føringer knyttet til utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-
Norge RHF; 

 
Vedtak: SUU ber arbeidsutvalget (SO AU) og sekretariatet oppdatere mandatet i henhold til de 

innspill som kom i møtet. Forslag til revidert mandat blir videresendt til Samarbeidsorganet 

for vedtak. 

 

Sak 24/21 Utkast til årsrapport for Samarbeidsutvalg for utdanning 2020 

Beslutningssak: Sekretariatet v/ rådgiver Mai Hege Stokke presenterte utkast til årsrapport for SUU, som vil 

inngå som del av årsrapport for Samarbeidsorganet og underutvalgene for 2020.  

Vedtak: SUU godkjenner utkast til årsrapport for utvalget. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
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Sak 25/21 Orientering fra institusjonene 

Orienteringssak: Institusjonene orienterte om status for gjennomføring av praksisstudier relatert til 

pandemien, samt andre aktuelle saker. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 26/21 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

Følgende saker ble meldt til neste møte i samarbeidsutvalget 27. august: 

- Utlysning av utdanningsmidler for 2022: endelig utlysningstekst, tilhørende retningslinjer og 

vurderingskriterier 

- Sak om forskning eller innovasjon i forhold til utdanningsmidlene 

- Sak knyttet til årshjul for samarbeid og dimensjonering av praksisstudier 

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

 

Sak 27/21 Eventueltsak 1: Det nasjonale knutepunktet 

Orienteringssak: Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterte om at Helse Midt-Norge RHF har 

tatt over som representant for spesialisthelsetjenesten for det nasjonale knutepunktet for utdanning, som 

ble etablert i forbindelse med pandemiutbruddet. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 28/21  Eventueltsak 2: Evaluering av SUU 

Diskusjonssak: SUU ønsker en felles sak høsten 2021 hvor man evaluerer utvalgets arbeid, herunder om 

utvalget i stor nok grad behandler saker på strategisk nivå og lykkes med å være saksforberedende og 

understøttende for Samarbeidsorganets arbeid. 

Vedtak: SUU tar diskusjonen til etterretning og ber om at saken settes på agendaen i løpet av høsten. 

 

 

 


