
 

 

                               

REFERAT Samarbeidsforum mellom Helse Bergen HF, Haukeland 
universitetssjukehus (HUS) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) 

 
Tidspunkt: 30.11.2022 kl. 11.30 - 13.00,  

Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (MMIV) 

 

HVL HUS møteleder 

Gunnar Yttri, rektor  
Randi Skår, dekan Fakultet for helse- og sosialfag 
(FHS) 
Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning  
Jens Kristian Fosse, dekan Fakultet for ingeniør- og 
naturvitenskap (FIN) 

Eivind Hansen, administrerende direktør 
Marta Ebbing, fagdirektør og leder Forsknings- og 
utviklingsavdelingen (FoU)  
Frode Sirhaug og Kari Britt Hagen, seksjon for 
kompetanseutvikling, FoU-avdelingen 

Forfall: Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør, Helse Bergen 

Gjest: Alexander Selvikvåg Lundervold, forsker HVL/Helse Bergen/MMIV  

Sekretariat:  
Elisabeth Woodward, HUS, rådgiver, FOU seksjon for kompetanseutvikling  
Tallak Rundholt, HVL, rådgiver, Avdeling for samfunnskontakt, arbeidsliv og livslang læring  

 

Saksnr. Tema 

 Velkommen v/møteleder Eivind Hansen 

- Omvisning Mohn Medical Imaging and Visualization Centre (MMIV) med Alexander S. Lundervold 
- Saksliste godkjennes 
- Eventueltsaker: Drøfting av MMIV og videre planer for senteret 

1/2022 Strategiplaner 
- Utviklingsplan Helse Bergen 2022-2035,     
   utfordringsbildet 
- Strategiplan HVL 2023-2030 

Eivind Hansen orienterte om Helse Bergens utviklingsplan for perioden 2022-2035. En endret 
demografi med en stadig større andel eldre er den store, overordnede utfordringen helseforetaket 
må håndtere.   
  
Områder og utfordringer der et godt samarbeid med HVL er særlig viktig:   

 Mangel på personell  
 Digital kompetanse   
 Relevant kompetanse og livslang læring  
 Forskning, innovasjon og teknologi  
 

Gunnar Yttri orienterte om ny virksomhetsstrategi for HVL.   
 HVL søker universitetsstatus for et arbeidslivsrettet universitet med økt kapasitet og økt 

kvalitet  



 

 

 Tilstedeværelse på fem campuser, et regionalt flercampusuniversitet som utdanner 

kandidater som blir værende på i regionen er sentralt i strategien  
  
Universitetsstatusen kommer til uttrykk i mer forskning og mer praksis. For de fleste praktiske 
formål er HVL et universitet allerede, med blant annet fem PhD-programmer.   
  
HVL oppretter to nye sivilingeniørutdanninger fra og med høsten 2023, hvorav én i anvendt 
datateknologi. Denne vil være svært relevant for HUS sine behov for kompetanse og forskning. 
Dette vil også gi en større og sterkere rekruttering til PhD-programmene ved HVL. HVLs ingeniør-
utdanninger er tett på Laboratorieklinikken på HUS. 
 
Det er gjennomgående god rekruttering til fakultet for helse- og sosialfag.   
 
Diskusjon:  
Det er viktig for begge parter at vi utdanner kompetanse som vi har bruk for, og beholder de vi 
utdanner, både på Vestlandet og i sykehusene. HUS presiserer at det er viktig å ikke glemme 
bachelorutdanningene i en nye satsingen, og HVL påpeker at det er viktig at vi har ambisjoner for 
dem også.  

2/2022 Gjennomgang av Samarbeidsavtalen nivå 1 
Behov for endringer? 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

3/2022 Kombinerte/delte stillinger 
Diskusjon av mandat til arbeidsgruppe  

Randi Skår orienterte om utkast til mandat og sammensetting av arbeidsgruppen.   
  
Enighet om mandat og sammensetting av arbeidsgruppe. Helse Bergen må vurdere nærmere hvem 
det er mest hensiktsmessig at deltar fra deres side. HUS kommer tilbake med navn på 3 
representanter til arbeidsgruppen innen en uke.  
  
Samarbeidsforumet blir styringsgruppe for arbeidsgruppen.   
  
Samarbeidsforumet tar opp igjen saken når et resultat foreligger, fortrinnsvis på neste møte våren 
2023.  
 

Vedtak: Mandat og arbeidsgruppe godkjennes. 
Oppfølging: HUS kommer med navn innen en uke. 

4/2022 Status protonsenter 

Eivind Hansen orienterte.   
  
Tunnelen fra Sentralblokka til Protonsenteret er ferdigstilt, byggeriet er godt i gang og RFE-dato er 
januar 2024. Rekruttering av personell er i gang, samarbeid med OUS og Sykehusbygg, fokus på 
forskningsmulighetene. Bygget er kompleks betongkonstruksjon som er krevende å etablere. I 
bygget vil det være svært attraktive forskningsfasiliteter.   
  
HUS har samarbeid med HVL og UiB om protonsenteret, og ønsker mer samarbeid, særlig om 
forskningsaktiviteten. Det er mye aktivitet på forskningsområdet, men den er mindre kjent. Det er 
blant annet godkjent 38 publikasjoner så langt. Noe av forskningsaktiviteten er stimulert av midler 
fra Trond Mohn Stiftelse.   
  
Det jobbes med aktuelle finansieringskilder for forskning i Protonsenteret: Forskningsrådet, 
Kreftforeningen, Klinbeforsk, RHFene sine forskningsmidler, Trond Mohn Stiftelse mm.   



 

 

  
Helse Vest bidrar med betydelige midler.   
  
HUS vil distribuere et notat som presenterer forskningsfeltene på en god måte.   
  
Det er inngått en samarbeidsavtale med et sykehus i Ohio, USA som får samme installasjon som hos 
HUS.   
  
Denne satsingen innebærer et økt behov for stråleterapeuter. Det kan være hensiktsmessig å se på 
muligheten for å utdanne stråleterapeuter på Vestlandet igjen. Dette er nylig utredet. HVL har 
denne problemstillingen på agendaen og er åpen for nye vurderinger av behovet.   
  
Det er to år til senteret er klart. Disse årene skal brukes på å bygge organisasjon, forskningsmiljø og 
utdanningsaktivitet. Det kan bli nødvendig å se på avtalekonstruksjonen høsten 2023.   
  
HVL har mye å bidra med inn i dette samarbeidet.   
  
Oppfølging: 
Samarbeidspartene har dialog om utdanningsaktiviteten.   
Notat om forskningsaktiviteten distribueres sammen med referatet.   
HVL drøfter internt hvordan høgskolen vil bruke muligheten det er å være «samlokalisert» med et 
protonsenter i Bergen.   

5/2022 Opptakskrav ved ABIO-utdanningene 
Gjennomgang av brev fra HVL, og diskusjon 

Randi Skår orienterte om bakgrunnen for brev fra Helse Bergen og svarbrev fra HVL. Saken er 
diskutert i de andre samarbeidsforaene HVL er representert i og med VID.   
  
Marta Ebbing orienterte om bekymringen i fagmiljøet som er utgangspunktet for brevet fra HUS. 
HUS er bekymret for at et løp uten krav om klinisk yrkeserfaring gjør at nyutdannede 
spesialsykepleiere er for lite forberedt på arbeidshverdagen. De er bekymret for at det vil kreve 
betydelige opplæringsressurser for avdelingene både under spesialiseringen og når de er ferdig 
utdannet. Det er også en bekymring for feilrekruttering, og at man ved et gjennomgående løp kan 
ende opp med lærere ved HVL uten klinisk erfaring. HUS vil holde på krav om klinisk yrkeserfaring 
ved tildeling av utdanningsstillinger (stipend) i foretaket.  
  
Rektor ved HVL presiserer: Universitetsstatus-ambisjonene er ikke bakgrunnen for at HVL endrer 
opptakskriteriene og viser til at for eksempel NTNU ønsker samme endring. St. Olavs hospital har 
samme standpunkt som HUS, så denne problemstillingen er gjeldende for flere 
utdanningsinstitusjoner og helseforetak.  
  
HVL ser frem til gode svar fra HUS i brevs form innen fristen 7. desember.    
 
Oppfølging: HUS sender svarbrev til HVL innen fristen 7. desember 2022. 

6/2022 Orientering fra HVL om rekruttering til de helserelaterte utdanningene 

Randi Skår orienterte.   
  
Det er gjennomgående god rekruttering til fakultet for helse- og sosialfag ved HVL, men mindre 
ungdomskull gir lavere søkertall til høyere utdanning i Norge generelt. Det slår også inn for 
helserelaterte utdanninger.   

7/2022 Eventuelt 



 

 

 

Drøfting av MMIV og mulighetene som ligger i dette senteret for aktørene. HVL har flere ansatte og 
stipendiater i senteret, og HVL fikk styrerepresentant i 2020. I videreførelsen av senteret fra 2024 
må aktørene selv dekke kostnadene.  
 
HUS distribuerer relevante dokumenter om midtveisevalueringen av senteret som ble sendt Trond 
Mohn Stiftelse den 30. oktober 2022. Se også nettstedet: MMIV | Mohn Medical Imaging and 
Visualization Centre. 
 
Vedtak: 
Oppfølging: HUS følger opp og inviterer HVL med i videre samarbeid.  

https://mmiv.no/
https://mmiv.no/

