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Dato: 4. mai 2022 

Tid: 10:00 – 15:00 

Sted: Teams 

 

Tilstede 

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 

Birger Endreseth fagdirektør St. Olavs Hospital HF fast medlem 

Guro Berge utdanningssjef Helse Møre og Romsdal HF fast medlem 

Trond Håvard Eidet konst. HR-sjef Helse Nord-Trøndelag HF fast medlem 

Toril Forbord prodekan utdanning NTNU, MH-fakultetet fast medlem 

Magne Arve 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 

Ranveig Salater Rotmo faggruppeleder Nord Universitet vara 

Bjørnar Lien brukerrepresentant Regionalt brukerutvalg fast medlem 

Karita Lysvand kompetansekoordinator Fosen helse KS vara 

Ruben Angell seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF møtende vara 

Therese Svendsen helsefaglig rådgiver St. Olavs hospital HF invitert sak 17/22 

Hilde Grimstad professor NTNU, MH-fakultetet invitert sak 19/22 

Torill Røkke Sjølie rådgiver Helse Midt-Norge RHF   økonomirådgiver 

Mai Hege Stokke rådgiver Helse Midt-Norge RHF                 referent 

 

Forfall  

Navn Stilling Institusjon Kategori 
Ingunn Dahler Hybertsen prodekan utdanning NTNU, SU-Fakultetet fast medlem 

Ingjerd Gåre Kymre prodekan utdanning Nord Universitet 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 

 

 

  

Møtereferat  -  Regionalt samarbeidsutvalg  for utdanning  (SUU)
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Sak 14/22 Åpning av møtet 

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

 referat fra møtet 21. januar 2022 (godkjent på sirkulasjon)  

 protokoll sak 13/22 (sak vedtatt på sirkulasjon) 

 godkjenning av innkalling til møte 4. mai 2022 

Vedtak: SUU godkjenner innkalling til møtet 4. mai 2022. 

 

Sak 15/22 Årsrapport for Samarbeidsutvalg for utdanning 2021   

10:05-10:15 – Beslutningssak: Sekretariatet presenterer utkast til oppsummering av aktiviteten i SUU i 2021 som 

skal inngå i årsrapport for Samarbeidsorganet og underutvalgene for 2021. SUU gir innspill til årsrapporten. 

Det kom innspill om at det ønskelig at årsrapporten utdypes med refleksjon rundt hvordan utvalget har oppfylt 

oppgavene i mandatet, til utarbeidelse for neste års rapport. 

Vedtak: SUU godkjenner årsrapport for 2021. Innspill fra SUU tas med i utforming av årsrapporten for 

neste år. 

 

Sak 16/22 Samarbeidsorganet og SUUs seminar om utdanning 12. oktober 2022  

10:15-10:25– Orienteringssak: Ruben Angell, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF, la fram forslag til program 

for Samarbeidsorganets og SUUs seminar om utdanning 12. oktober 2022. Tentativ tittel for seminaret er 

«Utdanning for fremtiden i Helse Midt-Norge».  

Det kom innspill om at det er viktig at det defineres en overordnet målsetting med seminaret - hva vil vi oppnå 

med seminaret? RETHOS ble foreslått som en rød tråd. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. Innspillene fra utvalget tas med i den videre 

planleggingen av seminaret. 

 

Sak 17/22 Status fagekspert utdanning Helseplattformen 

10:25-10:40 – 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. 

Fagekspert utdanning er finansiert av SUU som 25% ressurs for å ivareta funksjonalitet for utdanningsfeltet inn i 

Helseplattformen, men fageksperten har brukt over 100% ressurs på arbeidet.  

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering. 

Vedlegg:  Presentasjon fagekspert utdanning Helseplattformen 
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Sak 18/22 Søknad om videre finansiering av fagekspert utdanning Helseplattformen  

10:40-10:55 – Beslutningssak: Grete Samstad, helsefaglig sjef ved St. Olavs hospital HF innledet saken der det 

søkes om midler fra SUU for videre finansiering av fagekspert utdanning Helseplattformen tilsvarende en hel 

stillingsressurs for en periode fra midten av august til ut 2023 (inntil 16,5 mnd.). Fagekspert utdanning 

Helseplattformen er organisatorisk plassert ved Fagavdeling, St. Olavs hospital HF, men har en regional funksjon 

med hele regionen som virkeområde. 

Vedtak:  Samarbeidsutvalget for utdanning erkjenner at det er helt nødvendig å ha en 100% stilling for 

regional fagekspert utdanning i Helseplattformen fram til hovedprosjektet er ferdig og ønsker 

at Helse Midt-Norge avklarer finansiering med Helseplattformen. 

Inntil en slik avklaring foreligger, vedtar SUU likevel subsidiært å tildele inntil kr 1 300 000 for 

å sikre at videre finansieringen av fagekspert utdanning er forutsigbar. Midlene vil tildeles fra 

de regionale utdanningsmidlene fra Helse Midt-Norge til finansiering av stillingsressurs 

fagekspert utdanning ved St. Olavs hospital HF, dersom avklaring med Helseplattformen ikke 

fører frem. Midlene skal benyttes i 2022 og 2023. 

Samarbeidsutvalget for utdanning understreker at fagekspert utdanning har hele regionen 

som virkeområde. 

 

Sak 19/22 Innstilling for ny tildeling av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2022 

10:55-11:20 – Beslutningssak: Innledning ved Heidi Haavardsen, dekan ved HiMolde og leder av SUU. SUU har 

gjennomført en ny runde med utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge. Søknadsfrist var 1. april 2022. 

Det kom inn sju søknader som ble sendt til vurdering.  

Hilde Grimstad, professor MH-fakultetet, NTNU, orienterte om gjennomført workshop i søknadsskriving og 

vurderingskomiteens innstilling.  

SUU behandlet innstilling for tildeling av utdanningsmidlene fra Helse Midt-Norge der det anbefales tildeling til 

fire av sju søknader. Tildeling av midler vedtas av Samarbeidsorganet. 

Vedtak: SUU støtter vurderingskomiteens forslag til innstilling om å tildele midler til fire av sju 

prosjekter. SUUs innstilling oversendes for vedtak om tildeling i Samarbeidsorganet. 

 

Sak 20/22 Ny utlysning av utdanningsmidler for 2023 – innledende diskusjon 

11:20-11:40 – Diskusjons- og beslutningssak: Heidi Haavardsen, dekan ved HiMolde og leder av SUU, innledet 

diskusjon omkring innretning for utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2023. 

SUU ønsker at workshop i søknadsskriving videreføres som et tilbud i forbindelse med kommende utlysninger 

av utdanningsmidler. Det er også ønskelig at utlysningen lenker opp til en nettside med oversikt over tidligere 

tildelte prosjekter fra utdanningsmidlene. 

Vedtak:  - SUU ber om at Samarbeidsorganet gir SUU oppdrag med å organisere utlysning av 

utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2023. 

- Basert på innspill fra SUU skal leder SUU i samarbeid med sekretariatet, utarbeide endelig 

utlysningstekst og tilhørende retningslinjer for utlysningen.  
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- Endelig utlysningstekst legges fram for vedtak i Samarbeidsorganet 9. juni, og publiseres 15. 

august, med søknadsfrist 1. desember 2022. 

 

Sak 21/22 Status arbeidsgruppe utdanningsforskning 

11:40-11:50 – Beslutningssak: Arbeidsgruppe utdanningsforskning har gjennomført første møte og har sendt 

endringsforslag til mandatet, se vedlegg. Arbeidsgruppa har bedt om at det oppnevnes en leder, og foreslår at 

Hilde Grimstad, MH-fakultetet, NTNU oppnevnes som leder for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa tar sikte på å 

ha et forslag til framdriftsplan klar til SUUs møte 2. september, og kan da også legge fram ideer og muligheter 

til diskusjon for SUU.  

Vedtak:  - SUU oppnevner Hilde Grimstad, MH-fakultetet, NTNU som leder av arbeidsgruppe 

utdanningsforskning.  

- SUU godkjenner at arbeidsgruppas forslag til endringer innarbeides i mandatet.   

Vedlegg:  Mandat for arbeidsgruppe utdanningsforskning - justert i SUU 04.05.22 
  
 

Sak 22/22 Hvordan bygge kompetanse sammen for å få opp fagmiljø med førstekompetanse? 

12:20-12:40 – Diskusjonssak: Grete Samstad, helsefaglig sjef, St. Olavs hospital HF innledet diskusjon om 

hvordan man skal jobbe sammen for å bygge fagmiljø på områder der kompetansebehovet er stort.  

Utvalget ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som kan se på ulike tiltak for å bygge opp fagmiljøer med 

førstekompetanse. Gruppen bør ha dialog med arbeidsgruppe utdanningsforskning. Grete Samstad og Toril 

Forbord utarbeider et notat som grunnlag for mandat for arbeidsgruppa. 

Vedtak:  SUU foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for hvordan man kan 

bygge kompetanse sammen for å få opp fagmiljø med førstekompetanse. Forslag til 

medlemmer i arbeidsgruppa sendes på sirkulasjon i utvalget i etterkant av møtet. Leder av 

SUU gis fullmakt til å godkjenne mandat og oppnevne medlemmer til arbeidsgruppa. 

 

Sak 23/22 Jordmorutdanningen - oppfølging av diskusjonen i sak 48/21 

12:40-13:00 – Diskusjonssak: Innledning ved Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU 

innledet saken. Dette er en oppfølging til sak 48-21 i SUU fra oktober 2021 hvor det ble vist til framskriving av 

behov for jordmødre som grunnlag for diskusjon om hvordan vi sikrer utdanningskapasitet i regionen. Det 

vises til referatet. Torill Forbord ga en status for masterutdanningen i jordmorfag ved NTNU. 

På NTNU dobles opptaket til MA i jordmorfag fra og med i år (2022), med opptak hvert år. NTNU kan altså 

utdanne dobbelt så mange kandidater som vi har gjort fram til nå. Økningen er i tråd med det 

kandidatmåltallet som KD har gitt. Men utfordringen er at spesialisthelsetjenesten ikke kan stille nok 

praksisplasser for denne økningen i studenter. Det er uklart hvordan dette skal løses. 

Vedtak:  SUU tar saken til orientering.  
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Sak 24/22 Behov for risikovurdering av endret opptak master spesialsykepleie 

13:00-13:10 – Diskusjonssak: Ruben Angell, spesialrådgiver Helse Midt-Norge RH innledet saken.  

NTNU ønsker å opprette masterstudium i spesialsykepleie (ABIOK) uten krav til yrkeserfaring som vilkår for 

opptak. Dette er en endring fra tidligere opptakskrav til ABIOK videreutdanninger, der det ble stilt krav til 

minimum 2 års relevant yrkespraksis for opptak til studiet. Tilbakemeldingen fra fagmiljøene er at overgang til 

opptak som «§3-master» uten krav om yrkeserfaring vil gi helseforetakene kvalitative, kvantitative og 

logistiske utfordringer som bør risikovurderes og utredes før NTNU iverksetter en slik endring. Det regionale 

direktørnettverket for utdanning i Helse Midt-Norge har anmodet om at endringen som nå er foreslått av 

NTNU risikovurderes. 

Vedtak:  SUU tar saken til orientering. Det regionale utdanningsnettverket utarbeider en risikovurdering 

som legges ved saken om opprettelse av masterprogrammet når den sendes til rektor på NTNU. 

SUU vil sende saken til orientering i Samarbeidsorganet. SUU ber om at saken blir satt opp 

som orienteringssak på neste møte i september. 

 

Sak 25/22 Evaluering av SUU  

13:20-13:40 – Diskusjonssak: Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør Helse Midt-Norge RHF innledet til diskusjon 

om evaluering av arbeidet i utvalget. 

Det kom innspill om at utvalget bør endre på møtestrukturen etter pandemien, og at utvalget bør møte fysisk 

to ganger i året. De fysiske møtene bør prioritere saker med strategiske diskusjoner. Det kom også innspill på 

at leder i utvalget bør få fullmakt til å ta flere beslutninger, slik at det spares tid på å sende saker på 

sirkulasjon. 

Vedtak:  Samarbeidsutvalget for utdanning foreslår å jobbe med følgende punkter for å bedre ivareta 

sitt mandat: 

- Mer felles involvering i utforming av strategier og sentrale føringer 
- Rethos-prosjektet som sentralt nasjonalt prosjekt og styringssystem hvor alle har parter 

har felles interesser  
- Et felles ansvar for å løfte riktige saker til utvalget, og at utvalget i større grad løfter saker 

hvor vi tidligere har avsluttet etter diskusjon til Samarbeidsorganet hvor utvalget synliggjør 
alternativer og konsekvenser ved forskjellige valg 

 

Sak 26/22 Revisjon av rammeavtalen mellom HMN RHF og universiteter/høgskoler 

13:40-14:00 – Diskusjonssak: Heidi Haavardsen, dekan ved Høgskolen i Molde og leder av SUU innledet saken.  

Rammeavtalen mellom HMN RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og  

innovasjon ble signert november 2017. Rammeavtalen skal ifølge avtalens punkt 11 reforhandles etter fem år.  

SUU ga innspill til hvilke endringer de mener bør tas inn i ny rammeavtale som skal gjelde for perioden 2023-2027. 

Vedtak:  AU SO utarbeider utkast til rammeavtale for perioden 2023-2027 på bakgrunn av innspill fra 

Samarbeidsorganet og underutvalgene. Leder SUU får fullmakt til å foreslå tekstlige endringer i 

dokumentet. Utvalget er ellers fornøyd med innholdet i rammeavtalen, og har ingen forslag til 

endringer i kapittelet om utdanning. 
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Sak 27/22 Informasjon fra Regionalt infrastrukturutvalg - Veikart for regional infrastruktur 

for forskning, utdanning og innovasjon 

14:00-14:10 – Orienteringssak: Toril Forbord, prodekan utdanning, MH-fakultetet, NTNU, orienterte om 

veikart for regional infrastruktur for forskning, utdanning og innovasjon som er under utarbeidelse i regi av 

Regionalt infrastrukturutvalg (RIU). Veikartet skal bli en levende nettside som kan nyttes som en ressurs for 

forskere og andre. Det er behov for å få inn mer informasjon om infrastrukturer som eksisterer på 

utdanningsfeltet. Det har gått en bestilling fra RIU til UH-institusjonene om å melde inn infrastrukturer innen 

utdanningsfeltet.  

Vedtak:  SUU tar saken til orientering og ber om at UH-institusjonene og helseforetakene i regionen 

bidrar til at veikartet blir mer komplett ved å melde inn infrastrukturer som bør inngå i 

veikartet. 

 

Sak 28/22 Avtale om bestilling av praksisplasser på psykologstudiet 

14:10-14:20 – Orienteringssak: v/ Magne Arve Flaten, instituttleder ved Institutt for psykologi, NTNU, 

orienterte om formaliserte avtaler mellom NTNU og St. Olavs hospital om bestilling av praksisplasser på 

psykologstudiet. 

Vedtak:  SUU tar saken til orientering. 

 

Sak 29/22 Pilotering av kompetanseportalen for studenter  

14:20-14:30 – Orienteringssak: Ruben Angell, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF, orienterer om status for 

pilotprosjekt for kompetanseportalen for studenter ved Helse Møre og Romsdal HF. Høgskolen i Molde er pilot, 

og til høsten skal studenter på 2. året BA Sykepleie prøve ut kompetanseportalen i forbindelse med 

gjennomføring av praksisstudier ved Helse Møre og Romsdal HF. 

Vedtak: SUU tar informasjonen til orientering.  

 

Sak 30/22 Årshjul for samarbeid mellom Helse Midt-Norge og universitet og høgskoler (UH) 
om praksisstudier i helse- og sosialfaglige utdanninger  

14:30-14:45 – Diskusjonssak: Innledning ved Heidi Haavardsen, dekan ved Høgskolen i Molde og leder av SUU.  

Helseforetakene la fram status for praksisplassbestillingen for neste studieår. Flere melder om store 

utfordringer med å innfri praksisplassbestillingene på enkelte utdanninger. Det påpekes at samarbeidsklimaet 

mellom HF og UH er godt, og man gjør så godt man kan for å løse utfordringene sammen. 

 

Det kom innspill om at det er behov for bedre koordinering på overordnet nivå – mellom KD og HOD. Det er 

behov for en felles plan der alle momenter ved økning av utdanningskapasiteten blir belyst fra begge sider. 

Her bør SUU ha en rolle ved å signalisere oppover til styringssiden at dette må koordineres bedre. 

Vedtak: SUU tar diskusjonen til etterretning. 
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Sak 31/22 Resultat av årlig rapportering for utdanningsmidlene 

14:45-14:50 – Orienteringssak: Sekretariatet v/ Mai Hege Stokke, rådgiver Helse Midt-Norge RHF, presentert 

status fra årlig rapportering for prosjekter som har mottatt midler for å styrke kvalitet og relevans i 

praksisstudier. Ti prosjekter har rapportert for 2021, hvorav 8 årsrapporter og 2 sluttrapporter. 

Vedtak:  SUU tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 32/22 Saker til neste møte og oppsummering av dagen 

14:50-14:55: Neste møte planlegges som fysisk møte. Det ble innmeldt følgende saker til neste møte:  

- Utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2023 - status 

- Seminar om utdanning oktober 2022 – status 

- Regional utdanningskonferanse for 2023 

- Fagekspert utdanning Helseplattformen - status 

- Arbeidsgruppe utdanningsforskning innleder til diskusjonssak 

- Konsekvenser ved endret opptak til videreutdanningene i spesialsykepleie – O-sak tilbake til utvalget 

- Veikart for regional infrastruktur for forskning, utdanning og innovasjon – oppfølging av sak v/ Guro 

Berge og Toril Forbord 

- Presentasjon fra noen som har gjennomført prosjekt tildelt fra utdanningsmidlene fra SUU  

- Innlegg fra noen som har lykkes i å bygge fagmiljø med førstekompetanse 

Vedtak: Sekretariatet følger opp sakene utvalget melder 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. 


