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Møtereferat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

Dato: 21. oktober 2021 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal og Teams 

 

Til stede: 

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Anne Katarina Cartfjord HR-direktør Helse Midt-Norge RHF fast medlem 

Grete Samstad helsefaglig sjef St. Olavs Hospital HF fast medlem 

Guro Berge utdanningssjef (deltok på Teams) Helse Møre og Romsdal fast medlem 

Kari Hynne Skjærpe HR-sjef (deltok på Teams) Helse Nord-Trøndelag fast medlem 

Jon Magnussen prodekan utdanning (deltok på Teams) NTNU, MH-fakultetet vara 

Heidi Haavardsen dekan (deltok på Teams) Høgskolen i Molde fast medlem 

Ingjerd Gåre Kymre prodekan utdanning (deltok på Teams) Nord Universitet fast medlem 

Bjørnar Lien brukerrepresentant (deltok på Teams) Regionalt brukerutvalg fast medlem 

Karita Lysvand Kompetansekoordinator Fosen helsekomp. KS vara  

Ruben Angell rådgiver Helse Midt-Norge RHF møtende vara 

 

Børge Lillebo førsteamanuensis og konstituert overlege NTNU og Helse Nord-Trøndelag   invitert sak 43/21 

Therese Svendsen helsefaglig rådgiver St. Olavs hospital HF invitert sak 47/21 

 

Torill Sjølie Røkke              rådgiver Helse Midt-Norge RHF   sekretariatet 

Mai Hege Stokke rådgiver Helse Midt-Norge RHF                 referent 

 

Forfall  

Toril Forbord prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet fast medlem 

Ingunn Dahler Hybertsen prodekan utdanning NTNU, SU-Fakultetet fast medlem 

Nanna Sønnichsen Kayed instituttleder NTNU, Institutt for psykisk helse fast medlem 

Birger Henning Endreseth kont. fagdirektør St. Olavs Hospital HF fast medlem 

Leena Stenkløv daglig leder Fosen Helse IKS KS observatør 

Magnus Holm-Hagen  student  Studentrådet, MH-fakultetet observatør 

Knut Hunnes instituttleder Høgskolen i Volda møtende vara 
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Sak 41/21 Åpning av møtet 

Beslutningssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF og leder for Samarbeidsutvalget 
for utdanning, bad om at Ruben Angell, rådgiver Helse Midt-Norge RHF ledet møtet. 

 godkjenning av referat fra møtet 27. august 2021 

 godkjenning av innkalling til møte 21. oktober 2021 
 

Vedtak: SUU godkjenner referat fra møtet 27. august 2021 og protokoll fra sak 40/21. SUU godkjenner 
innkalling til møtet 21. oktober 2021. 

 

Sak 42/21 Oppnevning av leder for 2022 

Beslutningssak: Ledelse 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. UH-sektoren skal lede utvalget i 2022, og det ble enighet om at 

UH-representantene melder inn hvem som skal lede utvalget til sekretariatet innen 26. oktober. Ny leder 

oppnevnes formelt av Samarbeidsorganet i november. 

Vedtak: SUU innstiller Heidi Haavardsen, dekan ved Høgskolen i Molde, som leder for SUU i 2022.  

 

Sak 43/21 NTNU Link 

Orienteringssak: Børge Lillebo, førsteamanuensis NTNU og konstituert overlege Sykehuset Levanger, og 

ansvarlig for det desentraliserte studieløpet ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU, orienterte om NTNU Link 

og erfaringer med ordningen så langt.   

Det har vært gjennomført en ekstern evaluering av NTNU Link, og rapport kom i mars 2021. Rapporten peker på 

at NTNU Link svarer ut en viktig samfunnsutfordring som ble pekt på i Grimstadrapporten, nemlig behov for 

desentralt undervisningstilbud i medisinutdanningen, samt behovet for å inkludere hele helsetjenesten i 

medisinutdanningen.  

Den pedagogiske modellen får gode tilbakemeldinger, både gjennom evalueringen og fra studentene. Så langt 

har ingen studenter har strøket på eksamen (totalt 110 avlagte eksamener) og studentene melder om godt 

læringsutbytte. 

Det har likevel vært en del utfordringer knyttet til desentraliserte studieprogrammet, både når det gjelder felles 

forståelse av læring, klinisk arbeids vs. undervisning, diverse organisatoriske utfordringer som gjelder 

godtgjøring og ulike systemer NTNU/HNT, koordinering av timeplaner, digital fjernundervisning, etc. 

NTNU Link er dimensjonert for 32 studenter i året, men NTNU har så lang klart å fylle opp maksimalt 22 plasser 

på det desentraliserte studieløpet. Slik ordningen er i dag søker studentene seg over til NTNU Link for 3. og 4. 

studieår. NTNU har planer om at framtidig opptak skal skje via Samordna Opptak slik at studentene søker seg 

inn på desentralisert studieløp fra 3. studieår fra starten av.  

NTNU er i gang med å planlegge desentralisert studieløp etter samme modell i Møre og Romsdal. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering.  

Vedlegg:  Presentasjon – NTNU Link - Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin 
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Sak 44/21 Status for utlysning av utdanningsmidlene og oppnevning av vurderingskomité 

Orienterings- og beslutningssak: Sekretariatet ved Mai Hege Stokke, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, 

orienterte om status for utlysningen av utdanningsmidlene. Utlysningen ble publisert i september med 

søknadsfrist 1. desember.  

Samarbeidsutvalget oppnevnte vurderingskomité for vurdering av søknader i årets utlysning. I tillegg til de tre 

som var foreslått, forespørres Kari Hanne Gjeilo fra St. Olavs hospital HF, slik at komiteen blir bestående av 

fire personer. 

Vedtak:  SUU oppnevner vurderingskomiteen i henhold til forslag.  

Vedlegg:  Oversikt sammensetning vurderingskomite 

 

Sak 45/21 Samarbeidsorganets satsing på forsknings- og innovasjonsdrevet utvikling på 

utdanningsfeltet 

Diskusjonssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF, innledet diskusjonen. 

Samarbeidsutvalget diskuterte innholdet i utkast til saksnotat som skal sendes videre til Samarbeidsorganet, 

om hvordan utdanningsfeltet kan styrkes ved å i større grad se forsking, utdanning og innovasjon i 

sammenheng, herunder også gjennom utlysning av midler fra Samarbeidsorganet. 

 

Det kom innspill om at per i dag har ikke miljøene god nok forskningskompetanse til å kunne hevde seg i 

konkurransen om forskningsmidler som lyses ut. Det er behov for midler til kompetansebygging innenfor 

feltet for å kunne drive forskning på utdanning. Utdanningsforskning er et bredt felt, og det må finnes et miljø 

rundt stipendiatene som forsker på dette, for at det skal lykkes. 

 

Vedtak:  SUU gir leder fullmakt til å justere saksnotatet i henhold til de kommentarene som framkom i 

møtet. Saken sendes til behandling i Samarbeidsorganets møte i november. 

Vedlegg:  Saksnotat til SO-møte 03.11.21 – Sak 43-21 Samarbeidsorganets satsing på forsknings- og 

innovasjonsdrevet utvikling på utdanningsfeltet 

 

Sak 46/21 Kompetanseportalen nå også for studenter og lærlinger 

Orienterings- og diskusjonssak: Ruben Angell, Helse Midt-Norge RHF, la fram saken om hvordan en ny modul i 

Kompetanseportalen kan benyttes for å dokumentere gjennomførte læringsaktiviteter i praksis. Modulen er 

utviklet for dokumentasjon av utdanningsløpet i LIS-utdanningen, og Helse Midt-Norge ønsker nå å 

gjennomføre en pilot for se om det kan være mulig å lage en løsning som kan benyttes i praksisoppfølging for 

studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten.  

Det er flere utfordringer knyttet til å bruke en løsning i Kompetanseportalen for dokumentasjon av praksis. 

For å bruke Kompetanseportalen kreves det at man må ha en brukerrolle i et HF for å benytte løsningen. 

Ytterligere utfordringer ligger i samarbeidet mellom praksisstedet og UH, som sammen skal godkjenne en 
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gjennomført praksis. Det må avklares hva som er lov å sende av informasjon (vurderinger, dokumentasjon) 

om studentene mellom sektorene. 

Helse Vest har erfaringer med bruk av Kompetanseportalen i praksisoppfølging av studenter i 

spesialisthelsetjenesten og har laget en rapport, som legges ved referatet. 

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

Vedlegg:  Rapport fra Helse Vest – Kompetanseportalen, studenter og praksisperioder  

 

Sak 47/21 Status fagekspert utdanning Helseplattformen 

Orienteringssak: Therese Svendsen, helsefaglig rådgiver ved St. Olavs hospital og fagekspert utdanning mot 

Helseplattformen, la fram status for arbeidet med integrasjon av utdanning i Helseplattformen.  

Hovedfokus er for tiden å planlegge opplæring i Helseplattformen for studentene som skal ut i praksis i 2022.  

Fagekspert har kartlagt hver enkelt utdanning, for å finne ut hvor mye, og hvilken type opplæring studentene 

skal ha, og når i løpet det skal gjennomføres. Studentene skal få tilgang til Kompetanseportalen for å 

gjennomføre kursing knyttet til Helseplattformen. Det planlegges egne opplæringsdager for studentene som 

skal ut i praksis.  

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering 

Vedlegg:  Presentasjon fra fagekspert utdanning i HP 

 

Sak 48/21 Kapasitet og kompetanse - utdanning av jordmødre i Helseregionen HMN 

Orienterings- og diskusjonssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF presenterte 

framskriving av behov for jordmødre som grunnlag for innledning til diskusjon om hvordan vi sikrer 

utdanningskapasitet i regionen. 

Framskrivinger viser at det utdannes for få jordmødre i region Midt-Norge, og vi står overfor en potensiell 

jordmormangel dersom det ikke tas grep for å utdanne flere i årene som kommer. 

Tilgang til praksisplasser og tilgang til kompetanse på undervisningssiden er begrensende faktorer. NTNU 

inviteres til å forberede en sak til maimøtet som en oppfølging av diskusjonen.  

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering og diskusjonen til etterretning. 
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Sak 49/21 Oppfølging av sak 39/21 – Kvotestudenter 

Orienteringssak: UH-institusjonene redegjorde for hvordan regelverket knyttet til kvotestudenter på 

spesialsykepleierutdanningen er innrettet, og hvilke muligheter som eventuelt finnes for å påvirke 

mulighetene for å få kvoteplasser. 

Forskriften ved NTNU gir rektor anledning til å gi unntak fra generell regel for at opptaket skal skje via 

Samordna Opptak. Det har ikke vært praktisert kvoteopptak ved NTNU, men det vil åpnes for en kvoteordning 

for ABIOK mot Nord-Trøndelag til neste år.  

Nord universitet har et rektorvedtak på at Nord universitet kan inngå kvoteopptak, men det må gjøres et 

dekanvedtak for hvert opptak. Nord universitet har kvoteordning på ABIOK-utdanningene, og har tatt opp 

37% kvotestudenter på AIO. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering 

 

Sak 50/21 Orientering fra institusjonene 

Orienteringssak: Institusjonene orienterte om aktuelle saker fra sin organisasjon, samt gav oppdateringer i 

henhold til årshjulet for praksissamarbeid.  

Både UH og HF melder at det er utfordrende å skaffe praksisplasser knyttet enkelte studier, men at dialogen 

og samarbeidet for å finne løsninger er god. Innføringen av Helseplattformen vil skape ekstra utfordringer, 

spesielt i forhold til opplæring.  

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 51/21 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

Medlemmer av utvalget melder inn aktuelle saker til neste møte i samarbeidsutvalget 21. januar 2022.  

- Sak om evaluering av SUU settes på agendaen til neste møte i januar.  

Det kom forslag om å sirkulere utkast til agenda for møtene tidligere slik at medlemmene kan melde inn saker 

til saklista.   

Det ble også diskutert hvorvidt framtidige møter framover skal arrangeres som fysiske eller digitale møter, og 

det ble beslutta å se på dette igjen før neste møte i januar. 

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


