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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

Dato: 27. august 2021 

Tid: 10:00 – 14:00 

Sted: Teams 

 

Til stede 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Ruben Angell rådgiver [vara for leder] Helse Midt-Norge RHF møtende 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 

Heidi Haavardsen dekan Høgskolen i Molde fast medlem 

Ingjerd Gåre Kymre prodekan utdanning Nord Universitet fast medlem 

Karita Lysvand kompetansekoordinator Fosen Helse IKS KS vara 

 

Forfall  

Jon Magnussen prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet fast medlem 

Bjørnar Lien brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg fast medlem 

Ingunn Dahler Hybertsen dekan NTNU, SU-Fakultetet fast medlem 

Leena Stenkløv daglig leder Fosen Helse IKS KS observatør 

Ive Berge Stemsrud  student Studentrådet, MH-fakultetet observatør 

Knut Hunnes instituttleder Høgskolen i Volda møtende vara 

 

Sekretariat  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Mai Hege Stokke rådgiver NTNU                  referent 

 

 

 

  



REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG FOR UTDANNING  

2 

 

Sak 29/21 Åpning av møtet 

Beslutningssak: Ruben Angell, rådgiver, Helse Midt-Norge RHF og vara for leder for Samarbeidsutvalget for 
utdanning, åpnet møtet. 

Det kom en kommentar til referatet at det i sak 2-21 bør stå dato for status for praksisplassbestilling. Det ble 
meldt to saker til eventuelt.  

Forslag til vedtak: SUU godkjenner referat fra møtet 6. mai 2021 med de kommentarer som kom i møtet. 
SUU godkjenner innkalling til møtet 27. august 2021. 

 

Sak 30/21 Møtedatoer for SUU i 2022 

Beslutningssak: Det ble lagt fram forslag til møtedatoer for 2022. Det kom innspill om at første møte etter 

sommerferien tidligst bør legges til første uka i september.  

Vedtak: Møtedatoer i 2022 settes til følgende datoer: 21. januar, 5. mai, 2. september, 12. oktober.  

 

Sak 31/21 Intensjonsforankring på bruk av Arbeidslivsportalen 

Orienterings- og diskusjonssak: Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, innledet saken. Helse Midt-
Norge ønsker å ta i bruk Arbeidslivsportalen som verktøy for studenter i praksis. Utfordringen er at systemet 
per i dag ikke i god nok grad ivaretar utveksling av data mellom sektorene. Arbeidslivsportalen skal være 
tilpasset integrasjon med Felles studentsystem (FS) og Unit mener de skal klare å levere en løsning for 
utveksling av data for at studenter skal få tilganger i praksis.  

UH-sektoren er interessert i at Arbeidslivspotalen skal bli et godt samarbeidsverktøy. Det er behov for et 
samarbeid med RHF om videre utvikling tilpasset våre felles behov, ikke kun på Unit-nivå. 

Det kom forslag om at det opprettes en uformell arbeidsgruppe mellom RHF og UH-siden og HF, for å 
konkretisere hva vi trenger av systemet før vi går videre. Det er også ønskelig at noen fra Unit inngår i denne 
arbeidsgruppa. 

Forslag til vedtak: SUU stiller seg positiv til Arbeidslivsportalen, og ønsker at HMN RHF tar initiativ til å 
opprette en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med utvikling av løsningen 

 

Sak 32/21 Årshjulsak – Samarbeid og dimensjonering av praksisstudier for helse- og 

sosialfaglige utdanninger  

Orienterings- og diskusjonssak: Innledning ved Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF.  

I henhold til årshjul for samarbeid om praksisstudier er UH og HF bedt om å gi en kort status for 

praksisplassbestillingen for kommende studieår.  

Det meldes om at helseforetakene har utfordringer med å skaffe nok praksisplasser for flere 

utdanningsretninger, blant annet innen sykepleie (spesielt kirurgisk praksis), intensivsykepleie, og 

jordmorutdanningen. Det er god dialog mellom sektorene rundt utfordringene, og man jobber sammen for å 

finne løsninger.  

Det gjøres oppmerksom på at det i ny forskrift for ergoterapeututdanningen er spesifisert som et krav at 

studentene skal ha praksis i spesialisthelsetjenesten. Omfanget av praksis er ikke spesifisert. Vil gjelde fra 

kullet som startet i høst. 
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NTNU jobber med å utvikle desentral medisinutdanning i Ålesund, fra 2023. Avtalen blir signert i høst, 

inneholder avtale om praksis innen medisin. 

St. Olavs hospital jobber aktivt med hvordan helseforetaket kan styrke veilederkapasiteten, blant annet 

gjennom å involvere avdelingssjefsnivået i arbeidet med å få flere praksisveiledere, og gjøre dem 

oppmerksom på hva som er nytt i forhold til krav for veiledning av studenter i de nye forskriftene. 

Forslag til vedtak:  Samarbeidsorganet tar informasjonen til orientering og diskusjonen til etterretning. 

 

Sak 33/21 HMN forsknings- og innovasjonsmidler innen utdanningsfeltet 

Orienteringssak: Innledning ved Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF. 

Sekretariatet presenterte en oversikt over tildelinger fra Helse Midt-Norges utlysninger av forsknings- og 

innovasjonsmidler som har gått til prosjekter innenfor utdanningsområdet siste fem år. Oversikten viste at 

søknadene innen utdanningsforskning har ikke nådd opp i konkurransen om forskningsmidler som lyses ut fra 

Samarbeidsorganet. Fra innovasjonsmidlene har noen få tildelinger gått til utdanningsrelaterte prosjekter, 

men disse har relativt smal relevans i utdannings- og opplæringsøyemed. 

Samarbeidsutvalget diskuterte i hvilken grad forsknings- og innovasjonsmidlene som lyses ut fra Helse Midt-

Norge har bidratt til å styrke utdanningsfeltet, og hvorvidt disse midlene er egnet til å fremme ønsket utvikling 

innen utdanningsområdet. Det er klart at forsknings- og innovasjonsmidlene som lyses ut fra Helse Midt-Norge 

i liten grad har bidratt til å styrke utdanningsfeltet. Det er behov for å bevisstgjøre miljøene at dette er midler 

som er søkbare for utdanningsfeltet. Vi må også se på hva vi kan gjøre for å synliggjøre utlysningene for 

potensielle søkermiljø. Konkurransen om spesielt forskningsmidlene som lyses ut gjennom Samarbeidsorganet 

er knallhard, så dersom utdanningsforskning skal nå opp i konkurransen om disse midlene bør det spilles inn 

forslag om at det bør øremerke midler til dette. 

Forslag til vedtak:  Helse Midt-Norge RHF, ved Anne Katarina Cartfjord og Ruben Angell, tar initiativ til å 

forberede en sak om dette temaet til neste møte i SUU i oktober, for deretter å sende 

saken videre til behandling i Samarbeidsorganets møte i november. 

 

Sak 34/21 Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier  

Diskusjon- og beslutningssak: Samarbeidsutvalget diskuterte arbeidsgruppas forslag til utlysningstekst for 

årets utlysning av utdanningsmidler fra Samarbeidsorganet.  

Arbeidsgruppa hadde ikke tatt for seg formelle krav og føringer eller vurderingskriterier, som også må 

besluttes før utlysningen kan publiseres. Det kom innspill om at relevans må vektes mest i vurdering av 

søknadene, samt at søknader må svare ut satsingsområdene. 

Forslag til vedtak:  SUU vedtar forslag til utlysningstekst. Sekretariatet og Ruben Angell ser på forslag til 

revisjon av vurderingskriteriene, via arbeidsgruppa, før disse sendes på sirkulasjon til 

SUU. Utlysningen publiseres så snart vurderingskriterier er vedtatt.  
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Sak 35/21 Evaluering av SUU 

Diskusjonssak: Innledning ved Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF. Det ble på forrige møte 

foreslått at samarbeidsutvalget skal evaluere sitt arbeid, herunder om utvalget i stor nok grad behandler 

saker på strategisk nivå og lykkes med å være saksforberedende og understøttende for Samarbeidsorganets 

arbeid. Utvalget gjennomførte en innledende diskusjon på hva som skal evalueres og hvordan en evaluering 

skal foregå.  

Innspill i møtet: 

 Vi må se på mandatet, og den overordnede rammeavtalen, samt utvalgsstrukturen 

Samarbeidsorganet med underutvalgene: Hvilke typer saker skal behandles på hvilket nivå? Vurdere 

hvilken posisjon som skal være representert i de ulike utvalgene. I hvilken grad oppfyller vi 

oppgavene vi er gitt i mandatet? I hvilke grad gir Samarbeidsorganet oppdrag til SUU? 

 Vi må se på hvordan vi jobber med strategier og planer: Vi har behov for å løfte diskusjonene opp på 

et strategisk nivå og diskutere det som gir nasjonal retning. Hva betyr de store nasjonale 

utviklingsplanene for oss som utvalg? Hvordan sammenfaller de nasjonale strategiene med vårt 

lokale oppdrag? 

 SUU bør for eksempel kunne ha større fokus på nasjonale utredninger som kan legges fram for 

diskusjon i utvalget. Man kan ha tematiske møter med case, innenfor ulike utdanningsretninger. 

Hvordan kan vi i fellesskap jobbe opp mot hver enkelt utdanning/gruppe sett i lys av nasjonale 

strategier som foreligger? 

 Hvordan skal evalueringen gjennomføres? Skal vi evaluere oss selv eller skal andre evaluere oss?  

 

Forslag til vedtak:  Helse Midt-Norge RHF lager forslag til hvordan en evaluering kan gjennomføres til 

neste møte i oktober.   

 

Sak 36/21 Orientering fra institusjonene 

Orienteringssak: Medlemmene orienterer om aktuelle saker fra sin organisasjon. Det føres ikke referat fra 

orienteringsrunden.  

Forslag til vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 37/21 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

Diskusjonssak: Følgende saker ble meldt til neste møte i SUU:  

- Evaluering av SUU 

- Sak til Samarbeidsorganet om forsknings- og innovasjonsdrevet utvikling av utdanningsfeltet  

- Strategisk sak om jordmorutdanningen 

- Status fagekspert i HP 

- Funksjonaliteten i Kompetanseportalen 

- Intensivkapasiteten 

- Årshjulssak – dersom vesentlige endringer i studieprogramportefølje skal dette meldes inn til SUU 

- Oppnevning av vurderingskomite for vurdering av utdanningsmidlene 

- Faglig innlegg fra NTNU Link – henvendelse til Børge Lillebo (dersom plass på saklista) 
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Forslag til vedtak: Sekretariatet følger opp sakene utvalget melder inn mot neste møte i SUU. 

 

Sak 38/21 Eventuelt - Endret representasjon i SUU: 

Orienteringssak: NTNU orienterte om oppdatert representasjon i SUU med flere nye medlemmer. Jon 

Magnussen fra MH-fakultetet går ut av utvalget, og erstattes av instituttleder ved Institutt for psykisk helse, 

Nanna Kayed. Ny dekan ved Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) Ingunn Dahler Hybertsen 

går inn i utvalget. 

For St. Olavs hospital oppnevnes ny vara for Grete Samstad: Ida Marie Juul, helsefaglig rådgiver ved Seksjon 

for helsefag og utdanning.  

Vedtak:  SUU tar informasjonen til etterretning. Sekretariatet oppdaterer medlemslister og 

møteinnkallinger. 

 

Sak 39/21 Eventuelt - Kvotestudenter eller ikke på spesialsykepleierutdanning 

Diskusjonssak: Kari Hynne Skjærpe, HR-sjef ved Helse Nord-Trøndelag HF bad en diskusjon om utfordringene 

ulike ordninger for kvotestudenter på spesialsykepleierutdanningen skaper for distriktene. Nord universitet 

har kvoteplasser på spesialsykepleierutdanningen, mens NTNU har ikke det. Ulik praksis skaper utfordringer 

for HFene: Hva skal vi si til potensielle studenter? Det er utfordrende for rekruttering av studenter til 

distriktene at det ikke åpnes for kvotestudenter på studieprogrammene. 

NTNU svarte at det er styret som vedtar om NTNU skal ha kvoter eller ikke. NTNU ønsker ikke kvoter, og vil 

ha opptak til sine studieprogram via Samordna Opptak.  

Små sykehus i distriktene vil være tjent med desentral utdanning, og ønsker kvoter. Behovene til HF i 

distriktene og distriktskommunene er like, og det er et ønske at det tas hensyn til det i utdanningspakkene. 

Helse Midt-Norge kan påta seg å be UH redegjøre for reglene fra UH-siden, for å få oversikt.  

Vedtak:  SUU tar diskusjonen til etterretning, og vil komme tilbake til en bredere diskusjon rundt 

denne problemstillingen ved en senere anledning.  


