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Referat - Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning (SUU) 

Dato: 21. januar 2022 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: 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 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 

Magne Flaten instituttleder NTNU, institutt for psykologi vara 

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

Heidi Haavardsen dekan Høgskolen i Molde leder i 2022 

Ingjerd Gåre Kymre prodekan utdanning Nord Universitet fast medlem 

Bjørnar Lien brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg fast medlem 

Karita Lysvand Fosen helse KS vara 

Ruben Angell rådgiver Helse Midt-Norge RHF møtende vara 

Torill Sjølie Røkke rådgiver Helse Midt-Norge RHF invitert sak 2  

Therese Svendsen helsefaglig rådgiver St. Olavs hospital HF invitert sak 4 

Cecilie Lund Murray fag- og forskningssykepleier St. Olavs hospital HF invitert sak 5 

Lene Blekken førsteamanuensis NTNU invitert sak 5 

Silje Bonesrønning Larsen sykepleier St. Olavs hospital HF invitert sak 5 

Mai Hege Stokke rådgiver Helse Midt-Norge RHF                 referent 

 

Forfall: 
Birger Endreseth fagdirektør St. Olavs Hospital HF fast medlem 

Ingunn Dahler Hybertsen prodekan utdanning NTNU, SU-Fakultetet 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 1/22 Åpning av møtet 

10:00-10:05 – Beslutningssak: Åpning av møtet v/ Heidi Haavardsen, dekan Høgskolen i Molde og leder for 

Samarbeidsutvalget for utdanning. 

 godkjenning av referat fra møtet 21. oktober 2021 

 godkjenning av innkalling til møte 21. januar 20221 

Vedtak: SUU godkjenner referat fra møtet 21. oktober 2021 og godkjenner innkalling til møtet 21. 

januar 2022. 

 

Sak 2/22 Økonomisk status for utdanningsmidlene 

10:05-10:15 – Orienteringssak: Torill Sjølie Røkke, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, la fram oversikt over Helse 

Midt-Norge RHFs utdanningsmidler som forvaltes gjennom Samarbeidsutvalg for utdanning, samt 

totalbudsjett for Samarbeidsorganet. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til etterretning. 

 

Sak 3/22 Innstilling for tildeling av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2022 

10:15-10:45– Beslutningssak: Heidi Haavardsen, dekan ved HiMolde og leder av SUU, innledet saken. 

Sekretariatet ga en kort orientering om søknadsprosessen. Hilde Grimstad, professor NTNU og medlem av 

vurderingskomiteen, orienterte om vurderingskomiteens vurderinger av søknadene og anbefaling for innstilling. 

Komiteen anbefaler kun 2 av seks søknader for innstilling. Samlet sum for tildeling vil utgjøre kr. 2 517 779,-. 

SUU behandlet innstillingen for tildeling av utdanningsmidlene fra Helse Midt-Norge, med følgende innspill i 

diskusjonen: 

- Det er generelt for dårlig kvalitet i søknadene som har kommet inn. Det kan være flere forklaringer på 

dette, men det kan virke som det er manglende søkerstøtte for utdanningsprosjektene ved 

institusjonene, eller søkerne benytter seg ikke av tilbudet.  

- Det kom forslag om å lyse ut gjenværende midler på nytt, samt å benytte noe av midlene til å tilby 

skrivekurs eller annen søknadsveiledning for potensielle søkere til utdanningsprosjekter.  

Vedtakstekst ble godkjent på sirkulasjon etter møtet. 

Vedtak:  

- SUU støtter vurderingskomiteens forslag til innstilling for tildeling av midler til søknadene som er 

rangert som nr. 1 og 2. Innstilling oversendes for vedtak til Samarbeidsorganets møte 4. februar 2022. 

- SUU ber Samarbeidsorganet om at resterende midler kan lyses ut på nytt med ny frist i løpet av våren 

2022. 
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Sak 4/22 Status fagekspert utdanning Helseplattformen 

10:45-11:00 – 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. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering 

Vedlegg:  Presentasjon – Fagekspert utdanning SUU 21.01.22 

 

Sak 5/22 Forbedringsprosjekt - Erfaringsbasert veilederutdanning for praksisveiledere i 

ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital 

11:00-11:30 – Orienteringssak: Cecilie Lund Murray, fag- og forskningssykepleier ved ortopedisk avdeling St. 

Olavs hospital og Lene Blekken, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU, og 

prosjektledere, informerte om samarbeidsprosjektet mellom St. Olavs hospital og NTNU. Sykepleier og 

praksisveileder Silje Bonesrønning Larsen delte erfaringer knyttet til gjennomføring av veilederutdanningen. 

- Både arbeidsgiver og sykepleiere meget fornøyd med praksisnær form for formell kompetanseheving.  

- Sykepleierne opplever kompetansen de opparbeidet seg gjennom studiet som verdifull både 

personlig og faglig – de melder at de har blitt mye tryggere i veilederrollen. 

- Ledelsesforankring er veldig viktig for suksess – ledelsen la til rette for at de ansatte kunne 

gjennomføre studiet mens de fortsatte i 100% stilling.  

- Viktig at veilederne får avsatt tid til å følge opp de oppgavene som følger med ansvaret å være veileder. 

- Funksjonsbeskrivelse for å synliggjøre veiledningskompetanse, funksjonstillegg for veiledere med 

formell veilederkompetanse. 

- Kompetanseheving for veilederne kombinert med hovedveiledermodellen bidrar til at man har 

kapasitet til å ta imot flere studenter i praksis.  

- Bredding: nytt kull er planlagt fra høsten, kan breddes til andre avdelinger - plan for opptak må 

avklares, samt ressursspørsmål ved ISM må avklares. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg:  Presentasjon – Erfaringsbasert veilederutdanning 

 

Sak 6/22 Styringsdokumenter for HF og UH-sektoren 

12:15-12:45 – Orienteringssak: medlemmene orienterte om årets styringsdokumenter: 

- HODs oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF ved Anne Katrina Cartfjord, HR-direktør Helse 

Midt-Norge RHF 

- KDs tildelingsbrev til NTNU ved Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU 

- KDs tildelingsbrev til Nord universitet ved Ingjerd Gåre Kymre, dekan Nord universitet 

- KDs tildelingsbrev til Høgskolen i Molde ved Heidi Haavardsen, dekan Høgskolen i Molde 

For UH-institusjonene er det utfordrende at krav om økt antall studieplasser på sykepleie ikke følges av nye 

bevilgninger, men skal dekkes innenfor eksisterende ramme.  
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Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering 

Lenker:  HODs oppdragsdokument til Helse Midt-Norge RHF 

  KDs tildelingsbrev til NTNU 

  KDs tildelingsbrev til Nord universitet  

                             KDs tildelingsbrev til Høgskolen i Molde 

  KDs tildelingsbrev til Høgskulen i Volda 

 

Sak 7/22 Intensivkapasiteten i Midt-Norge 

12:45-13:00 – Orienteringssak: Ruben Angell, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF la frem en oversikt over 

oppdragene knyttet til utdanning av intensivsykepleiere i 2021/2022, og hvordan disse har vært håndtert. 

SUU ble bedt om å gi innspill til hvordan vi i regionen bør forberede oss på den varslede opptrappingen i 

antallet utdanningsstillinger. 

Innspill i diskusjonen: 

- For HFene er dette er problematisk i forhold til praksiskapasiteten og mulighet for å rekruttere 

tilstrekkelig antall kandidater til utdanningsstillingene.  

- For UH-institusjonene er det kapasitetsøkningen også problematisk, ved at det ikke finnes nok 

personer med riktig kompetanse til å gi undervisning til et økt antall studenter – det mangler 

personell med førstekompetanse innen fagområdet. 

- Angående opptakskrav: UH-institusjonene skal selv kunne definere opptakskrav til 

master/videreutdanning -  går bort fra tidligere krav om relevant arbeidserfaring for opptak. 

- HF stiller seg kritisk til at det ikke lenger skal stilles krav til relevant arbeidspraksis for opptak, eller at 

tidligere arbeidserfaring heller ikke skal gi uttelling ved opptak til masterstudiet. Denne endringen 

stiller større krav til mottak av nyutdannede i klinikkene. 

HMN RHF skal sende årlig innspill på utdanningskapasitet og ønsker tilbakemelding fra medlemmene før 

innspillet sendes departementet.  

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

 

Sak 8/22 Økning av studiekapasiteten på sykepleierutdanningene 

13:00-13:30 – Orienterings- og diskusjonssak: Innledning ved Heidi Haavardsen, dekan Høgskolen i Molde. 

Regjeringen har besluttet å øke studiekapasiteten for sykepleiere med 500 nye studieplasser fra høsten 2022. 

Hva betyr dette for oss i Midt-Norge og hvordan skal vi jobbe sammen for å få det til?  

NTNU, Nord universitet og Høgskolen i Molde la fram oversikt over opptakstall, kandidatmåltall, og 

gjennomstrømming på sykepleierutdanningene siste fire år, og fram i tid. 

Innspill i diskusjonen: 

- UH-institusjonene er bekymret for at de må ta økningen i antall studenter innenfor eksisterende 

økonomiske ramme. 

- Helseforetakene peker på at det er satt i gang mange ulike tiltak, for å få flere praksisplasser til et 

økende antall studenter: Mange samarbeidsprosjekter mellom UH og HF for å få flere studenter i 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2022-hmn-endelig-10jan.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbrev-for-norges-teknisk-naturvitenskapelige-universitet-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbrev-for-nord-universitet-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbrev-for-hogskolen-i-molde-vitenskapelig-hogskole-i-log.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbrev-for-hogskulen-i-volda-.pdf
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praksis. Det må avsettes tid og rom for veiledning, kompenserende tiltak som kompetansetillegg for 

praksisveiledere er framforhandlet i lønnsforhandlingene. 

- Det finnes et mulighetsrom i tettere samarbeid med kommunene. NTNU ga innspill om at de i større 

grad ønsker å benytte praksisplasser i utkantkommunene, men for at det skal bli attraktivt for 

studentene å dra langt vekk fra studiestedet må kommunen kunne tilby praksis for større 

studentgrupper sammen. 

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

 

Sak 9/22 Regional utviklingsplan i Helse Midt-Norge 

13:40-14:00– Diskusjonssak: Ruben Angell, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterte om arbeidet med 

utviklingsplanens del om utdanning og kompetanse og prosessen hittil. SUU fikk tilsendt fremtidsnotat for 

området, som setter rammene for arbeidet som nå pågår i helseforetakene. Ny regional utviklingsplan skal 

gjelde fra 2023-2026. SUU ble bedt om å komme med innspill som bør ivaretas i planen, med tanke på videre 

diskusjon også i Samarbeidsorganet. 

 

Innspill i diskusjonen: 

- Det kom innspill om at framtidsnotatet mangler fokus på helseprofesjoner som psykologutdanningen, 

medisinutdanningen og sosialfagutdanningene.  

- NTNU ga innspill om at helsetjenesten trenger masterkompetanse. Det bør ikke bare satses på 

videreutdanning i helseforetakene. Masterkompetanse gir en verdifull merverdi, som kompetanse på 

fagutvikling og innovasjon, og bidrar til å trekke fagutvikling og forskning videre. Masterkompetanse 

innen helsefagene er også viktig for å bidra til å rekruttere personell videre til akademia, som igjen 

bidrar inn i utdanningene.  

- HFene må generelt bli flinkere til å benytte høyere kompetanse innen andre profesjoner utover 

medisin - legge til rette for at sykepleiere og personell med annen helsefaglig bakgrunn kan utdanne 

seg videre på ph.d.-nivå mens de jobber i klinikk.  

Vedtak:  SUU ber om at innspill fra utvalget tas med i det videre arbeidet med utviklingsplanen. 

 

Sak 10/22 Evaluering av SUU 

14:00-14:20 – Diskusjonssak: Ruben Angell, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF la fram forslag til plan for 

evaluering av SUU. Det ble bedt om innspill fra utvalget på prosess eller hva det bør spørres om i evalueringen.  

- Evalueringen bør kartlegge hvordan utvalget oppfyller oppgavene i mandatet. 

- Innspill til revisjon av rammeavtalen, som går ut i 2022, bør også inkluderes i evalueringen. 

Vedtak:  SUU ber om at Helse Midt-Norge ved sekretariatet utarbeider et spørreskjema for evaluering i 

tråd med forslag i saksnotatet og innspill som kom i møtet. Resultatet presenteres som 

grunnlag for videre diskusjon på neste møte i SUU. 
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Sak 11/22 Orienteringer fra institusjonene 

14:20-14:40– Orienteringssak: Institusjonene orienterte om aktuelle saker fra sin organisasjon, samt ga 

oppdateringer i henhold til årshjulet for praksissamarbeid.  

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 12/22 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

14:40-14:50: Medlemmer av utvalget melder inn aktuelle saker til neste møte i samarbeidsutvalget.  

- Ny utlysning av utdanningsmidler våren 2022 – SUU behandler innstilling 

- Seminar om utdanning i regi av Samarbeidsorganet/SUU 

- Status arbeidsgruppe for forskings- og innovasjonsdrevet utvikling på utdanningsfeltet  

- Hvordan bygge kompetanse sammen for å få opp fagmiljø med førstekompetanse? 

- Oppfølging av sak 10-22 Evaluering av SUU 

- Regional utdanningskonferanse i 2023  

Det er ønskelig at referater fra SO-møtene skal legges ved innkallingen som referatsak.  

Dato for neste møte i SUU endres til onsdag 4. mai 2022. Oppdatert innkalling er sendt i Outlook. 

Vedtak: Sekretariatet følger opp sakene som ble meldt inn mot neste møte i SUU. 

 

Avslutning av møtet 

Avslutning av møtet v/ Heidi Haavardsen, dekan Høgskolen i Molde og leder for Samarbeidsutvalget for 

utdanning. 


