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UTKAST Referat Felles utdanningsråd for Helse Bergen, Haukeland 

universitetssjukehus (HUS), Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS), 

Betanien sykehus, Høgskulen på Vestlandet (HVL), og VID 

vitenskapelige høgskole (VID) 
 

Tidspunkt: 05.12.2022 kl. 13.30-15.30 Sted: Bikuben, Finstuen  

Representanter 

HVL HUS 

Instituttleder institutt for velferd og deltaking: Svanaug Fjær 
Instituttleder institutt for helse og funksjon: Bjørg Norunn 
Rullestad Hafslund 
Instituttleder institutt for helse og omsorg: Georg Førland  
Instituttleder institutt for sikkerhet, kjemi og bioingeniørfag: 
Geir Martin Førland 
Representant fra sekretariatet: Lovise Haugen Wiik 

Fagdirektør: Marta Ebbing 
Ortopedisk klinikk: Else 
Sterndorff 
Divisjon psykisk helsevern: Liv 
Åse Dybdal   
Nevroklinikken: Torhild Vedeler 
Seksjon for kompetanseutvikling: 
Frode Sirhaug/Kari Britt Hagen 
Representant fra sekretariatet: 
Elisabeth Woodward 

VID HDS 

Institutt for sykepleie: Ingrid Hage, førstelektor Direktør for strategi og 
samhandling: Rebekka Ljosland 
Enhetsleder for 
bemanningssenter: Magnus Aase 
Haaland 
Representant fra sekretariatet: 
Elena Sandgathe 

Gjester: Johanne Lind Aasen, Stine Flinterud, Nina Rydland Olsen, Elisabeth Aase Sæther, Stine Steen 
Nøttveit 

Sekretariat: Elisabeth Woodward (HUS) og Elena Sandgathe (HDS) 

Forfall: Eli Julseth Birkhaug (Betanien sykehus),  Anita Lyssand (VID), Hilde Nesse (VID), Torunn Øvredal 
(HUS) 

Velkommen v/Marta Ebbing 
Godkjenning av innkalling og saksliste: Ønskelig med bruk av felles mal for saksinnmelding for 
fremtiden  
Saker til eventuelt: Rapport - Nye praksisarenaer og organisering av praksis  
Annet: Så lenge møtet er fysisk er det ikke anledning til å bli med via Teams, med mindre det er svært 
tungtveiende grunner. Ikke ønskelig med hybridmøter.  

Saksnr. Tema 

11/2022 Laboratorieklinikken og Radiologisk avdeling i Felles utdanningsråd 
Bør begge være fast representert? 
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Johanne Lind Aasen, assisterende klinikkdirektør for Laboratorieklinikken, presenterte ønske om å ha 
en representant fra både Laboratorieklinikken og Radiologisk avdeling fast i Felles utdanningsråd, og 
ikke rullere annethvert år slik de har gjort til nå. Laboratorieklinikken og Radiologisk avdeling har ulike 
behov og kjenner ikke hverandres forhold så godt. Det blir derfor utfordrende å skulle representere 
hverandre i Felles utdanningsråd. De er begge praksistunge fag, og det er viktig for dem å være 
inkludert i en arena hvor dette diskuteres.  
 
Vedtak 
Medlemmene i Felles utdanningsråd støtter ønske om å utvidet antallet medlemmer slik at både 
Laboratorieklinikken og Radiologisk avdeling er fast representert. Johanne Lind Aasen, assisterende 
klinikkdirektør for Laboratorieklinikken blir nytt fast medlem fra 2023. 
 
Oppfølging 
Sekretariatet oppdaterer nødvendige dokumenter for Felles utdanningsråd for sykehusene og 
høgskolene slik at representasjon fra både Laboratorieklinikken og Radiologisk avdeling er inkludert.  

12/2022 Praksisveilederprosjektet 
- Plan for arbeidet 
- Budsjett 

Stine Flinterud, prosjektleder for praksisveilederprosjektet, presenterte status på budsjett og foreløpig 
milepælsplan. Se powerpoint vedlagt for detaljer.  
 
Drøfting 
- Praksisveilederprosjektet er et stort prosjekt der det må sikres videreføring av praksisveiledning 

selv etter at prosjektet er slutt 
- Godt med gjennomført risikovurdering og ønske om å se videre på tiltak i vurderingen 
- Felles utdanningsråd er styringsgruppe for prosjektet og rådet må vurdere behovet for en 

referansegruppe i tillegg 
- Kommunikasjonen og informasjonsdeling rundt prosjektet må komme på plass, ved hjelp av Teams 

kanaler der alle prosjektmedlemmene får tilgang 
- Viktig at prosjektet får en god ledelsesforankring 
 
Prosjektlederen tar med seg innspillene og kommer med en oppfølging på senere møte. 
 
Det kom også inn innspill fra Anita Lyssand til budsjettet for utviklingsmidlene utover budsjettet til 
veilederprosjektet, men ettersom disse forslagene kom sent og ikke var sendt til alle, og forslagsstiller 
ikke var tilstede, ble innspillene ikke realitetsbehandlet.  
 
Vedtak  
Felles utdanningsråd takker for orientering og ønsker prosjektleder lykke til videre med arbeidet.  
 
Oppfølging 
Prosjektleder vurderer behovet for en mindre referansegruppe bestående av fagfolk som har god 
kompetanse innen veiledningskompetanse. 

13/2022 Rutine for IKT bestilling (obligatoriske e-læringskurs)) 

Hilde Kristin Tveit, studieadministrativ leder FHS ved HVL, presenterer saken som er knyttet til 
obligatoriske e-læringskurs i de ulike sykehusene i Helse Vest og HDS som studentene må ta før de kan 
søke i WebCruiter for å få studenttilganger. Det er stor variasjon i hva de ulike sykehusene krever at 
studentene tar, og de operer også med ulike tidsfrister og gyldighet. Viser til oversikt i powerpoint 
vedlagt. 
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E-læringskursene må hos noen gjentas selv om studentene har tatt kursene tidligere. Dette gjelder også 
studieløp der praksis går på tvers av sykehusene innen et emne, for eksempel for bioingeniør studenter 
og radiograf studenter, som fører til merarbeid for både studenter og høgskole.   
 
HVL ønsker felles rutiner for alle sykehus og helseforetak på Vestlandet for IKT-bestilling, noe som vil 
skape forutsigbarhet for studentene og høyskolene. HVL ønsker å sette ned en regional arbeidsgruppe 
for å se på denne problemstillingen, hvor det bes om at Helse Vest kan beslutte en rutine for alle 
helseforetakene og de private ideelle.  
 
Drøfting 
- Virksomhetene er selvstendige enheter. Helse Vest leverer IKT løsninger til sykehusene, det er 

sykehusene selv som er systemeier og ansvarlig for krav om e-læringskurs og tilgangsstyring til IKT-
systemene 

- Både HUS og HDS har redusert antall obligatorisk kurs for studentene før det tildeles tilganger 
- Sykehusene opplever det utfordrende at studentene ikke søker tidsnok i WebCruiter og at det da 

ikke kan opprettes tilganger for dem tidsnok 
- HUS og HDS er enige om at det grunnleggende studentene skal gjennom bør kunne samkjøres mer. 

En harmonisering på sikt må være målet, men vi må starte med oss selv. Vi begynner lokalt, og så 
kan vi formidle det videre til andre sykehus i regionen hvordan vi har gjort det 

 
FoU avdelingen ved HUS har tatt initiativ til et forbedringsprosjekt som vil gå på tvers av universitetet 
og høgskolene, hvor man vil jobbe med å finne bedre løsninger og rutiner for bestilling av tilganger til 
alle studenter.  
 
Vedtak: Saken følges opp med et forbedringsprosjekt i regi av FoU-avdelingen ved HUS, som vil ta 
kontakt med øvrige aktører for å få innspill og referansepersoner.  
Oppfølging: Marta Ebbing melder saken til regionalt fagdirektørmøte i Helse Vest med tanke på tiltak 
for å harmonisere kravene til obligatoriske e-læringskurs.  

14/2022 Master kunnskapsbasert praksis - informasjon og dialog 

Nina Rydland Olsen og Elisabeth Aase Sæther ved HVL presenterte studieprogrammet for Master i 
kunnskapsbasert praksis, med spørsmål om hvordan tjenestene kan dra nytte av kompetansen som 
helsepersonell tilegner seg i dette masterløpet.  
  
Drøfting 
- HUS ønsker at et av opptakskravene ved siden av fullført bachelor er minimum ett år med klinisk 

yrkespraksis.  
- HVL forteller at det er viktig å rekruttere til mastergrad og ser ikke nødvendighet i å sette 

arbeidserfaring/klinisk praksis som opptakskrav slik det er nå, men noterer seg innspillet. Studiet 
har høy kvalitet som det er, og de fleste (om ikke alle) studenter har klinisk yrkeserfaring.   

- HVL holder på å utvikle egen master innen kunnskapsbasert praksis for bioingeniører, som blir 
tilgjengelig fra 2024. 

- Det er positivt for klinikken at man også kan ta enkeltemner i studiet. Det er viktig å tilby noe for 
dem som ikke kan ta/ønsker master.  

- Slik man leser studieplanen oppleves det som at den legger lite opp til at masterstudentene etter 
fulført masterløp skal ut i klinikken igjen. Blir det for teoretisk, holder man folk borte fra praksis. 
Dette bekymrer tjenestene, det er viktig at kunnskapen blir brukt ved pasientsengen. Tjenestene 
er generelt bekymret for stort sykepleierfrafall i klinikken og stor turnover. For sykehusene er det 
viktig at masterprogrammene og videreutdanninger er relevant for tjenestene i sykehusene og at 
det fører til at helsepersonell blir i klinikken.  

- HVL forteller at all undervisning og eksamener osv. knyttes opp mot eget arbeid. Tema for 
masteroppgaven er avgjørende om studiet blir praksisnært. De fleste masteroppgaver er knyttet til 
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reelle klinisk problemstillinger og knyttet til egen arbeidsplass. Det beste er å velge 
kvalitetsforbedringsprosjekt.  

 
Vedtak 
Felles utdanningsråd takker for orienteringen.   

15/2022 Oppstart for nyutdannete sykepleiere (tidspunkt) 

Stine Steen Nøttveit, sykepleiefaglig leder ved Kirurgisk klinikk ved HUS la frem saken om samkjøring av 
opplæringsuker for nyutdannete sykepleiere i Kirurgisk klinikk i Helse Bergen. Det er varierende når 
sykepleierstudentene har sin siste uke på studiet og det har en direkte innvirkning på opplæring før de 
går inn i jobb som sykepleiere og avvikling av sommerferien på sengepostene.  
 
Kirurgisk klinikk fremmer ønske om en samkjøring der sykepleierstudentene kan ha sin siste uke i 
praksis før uke 24 og dermed komme i gang med opplæring før ferieavviklingen starter. Dette vil bidra 
til en bedre start for studentene i sykepleieryrke og antas å kunne styrke pasienttryggheteten.  
 
Drøfting 
- HDS har ikke samme problemstilling som HUS ift. oppstart for nyutdannede sykepleiere 
- VID kan melde at kullet som er ferdig i 2023, har siste uke i uke 22 
- HVL har i 2023 sin sist praksisuke i uke 24 og kan derfor ikke slutte før. Det er for sent å gjøre 

endringer ift. dette nå, men HVL tar saken til orientering og vil vurdere problemstillingen 
 
Vedtak 
Felles utdanningsråd kan se behovet for samkjøring av tidspunkt for uteksaminering av nye sykepleiere, 
slik at de som nyansatte i sykehusene kan få en god opplæring før hoveddelen av 
sommerferieavviklingen starter.  
 
Oppfølging 
Følges opp som en sak i 2023 hvor man kan se på mulighetene for å ta dette med i planleggingen for 
sykepleieutdanningen i 2024.  

16/2022 Orienteringssaker 
- Nytt fra Regionalt samarbeidsorgan for utdanning møte  
- Utviklingsmidler: prosjekt 01_22, ny samarbeidspartner 

Rebekka Ljosland referer kort fra Regionalt Samarbeidsorgan for Utdanning 
- Gjennomgang av rapporten om forslag til nye praksisarenaer og hvordan kan praksis organiseres på 

nye måter 
- Videreføring av praksis for jordmordstudenter: Mangler praksisplasser for jordmorstudenter. 

Hvordan kan man samordne det bedre? 
- ABIO utdanningene: HVL har kommet med forslag om at studenter kan gå direkte fra bachelor til 

master. Tydelig tilbakemelding fra klinikkene om at minst ett års yrkespraksis er avgjørende før 
oppstart av master. HVL har foreslått en kvoteløsning, hvor 50% av studentene kan gå direkte fra 
bachelor til master.  

- Helse Vest utdanningskonferanse 2023: Viktig å ha fokus på utdanning og det er satt av penger til å 
gjennomføre konferansen neste år.  

- Kombinerte stillinger: Det er ulike samarbeidsavtaler på overordnet nivå, hvordan jobbe videre 
med problemstillingen? 

- Handlingsplan for 2023: Hvordan kan vi gjøre handlingsplanen mer brukbar? 
 
Utviklingsmidler: prosjekt 01_22, ny samarbeidspartner, ved Kari Britt Hagen  
Prosjekt 01_22 fikk ved tildeling av utviklingsmidler et forbehold om å levere dokumentasjon på 
ledelsesforankring ved Radiologisk avdeling på HUS. Radiologisk avdeling har takket nei til samarbeid 
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om prosjektet grunnet ressursmangel, og prosjektet har knyttet til seg en annen samarbeidende 
avdeling i Helse-Bergen, nemlig Stråleterapiavdelingen. De ber også om utsatt oppstart til 01.01.2023.  
 
Vedtak 
Felles utdanningsråd takker for orientering, og har ingen innvendinger til at prosjekt 01_22 bytter 
samarbeidende avdeling.  
 

Eventuelt Rapport: Nye praksisarenaer og organisering av praksis  

Rapporten initiert av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning: Nye praksisarenaer og organisering av 
praksis, er nå klar. Den blir sendt ut til medlemmene i Felles utdanningsråd i etterkan av møtet, og 
følges opp som sak i mars 2023, for diskusjon om hvordan tiltak på praksisfeltet som er beskrevet i 
rapporten kan følges opp i utdanningssamarbeidet mellom sykehusene og høgskolene.  
 


