
 
 

Referat fra Felles utdanningsråd mellom Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus 
(HUS), Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og VID 
vitenskapelige høgskole (VID) 

Tid og sted: 
Torsdag 11. mars kl 12.00-13.30, Storstuen, Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland 
Universitetssjukehus og på Skype 

Tilstede 

HUS HVL 

Divisjon psykisk helsevern: Liv Åse Dybdal 
Laboratorieklinikken: Hege Hoff Skavøy 
Nevroklinikken: Torill Vedeler 
Ortopedisk klinikk: Else Sterndorff 
Seksjon fag og utdanning: Cathrine Bjorvatn, 
leder seksjon fag og utdanning, FoU-avdelingen 
Fagdirektør: Marta Ebbing, FoU-avdelingen, 
møteleder 

Instituttleder Institutt for helse og funksjon: 
Bjørg Norunn Rullestad Hafslund 
Instituttleder Institutt for helse og omsorg: 
Georg Førland 
Instituttleder Institutt for sikkerheit, kjemi og 
bioingeniørfag: Geir Martin Førland 
Instituttleder Institutt for velferd og deltaking: 
Svanaug Fjær 

HDS VID 

Direktør for strategi og samhandling: Rebekka 
Ljosland 
Enhetsleder for bemanningssenter: Magnus 
Aase Haaland 

Prodekan: Anita Lyssand 
Studieleder: Margareth Haukom 

Gjester:  
Hilde Nesse, HUS, rådgiver Seksjon fag og utdanning, Anne Mette Koch, HUS, spesialrådgiver 
Seksjon fag og utdanning 

Sekretariat:  
Vibeke Irgens, HUS, rådgiver, Seksjon fag og utdanning og Anne Charlotte Skahjem rådgiver, 
Fakultet for helse og sosialvitskap 

Marta Ebbing ønsket velkommen og det ble holdt en kort presentasjonsrunde.  
Marta Ebbing orienterte om organisering av samarbeidsstruktur mellom sykehusene og 
utdanningsinstitusjonene, og mandat for Felles utdanningsråd. Se PP presentasjon for oversikt 
over strukturene. Alle elementene i strukturen er ikke på plass enda. Det er varierende i hvilken 
grad de fagspesifikke utdanningsrådene er etablert. Det er viktig at de blir en dynamikk mellom 
rådene for at strukturen skal fungere optimalt.  
 
Det kom mange positive tilbakemeldinger og gode erfaringer fra både sykehus og høgskolene 
omkring samarbeid om håndteringen av covid-19 pandemien. Sykehusene har møter i 
beredskapsledelsen to ganger i uken med et eget punkt på agendaen for studenter.  
Videre var det positive tilbakemeldinger til høgskolene på formidling av god informasjon til 
studentene, noe som settes i sammenheng med at sykehusene har sett svært lite smitte blant 
studentene. Ingen studier har blitt forsinket pga manglende praksis det siste året. 
 
Det er imidlertid viktig at det gode samarbeidet også fortsetter utover i 2021, vi står fremdeles i en 
pandemi og vi må regne med at det også kan bli utfordringer behov for reorganisering til høsten 
selv om vi håper på at vi nå er på oppløpssiden. 
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1/2021 Utviklingsmidler 
- Status og erfaring 
- Anbefaling og plan for midlene 2021/2023 

Hilde Nesse innledet 
Hun viste til notat som ble sendt ut i forkant av møtet med to ulike forslag til fremtidig bruk av 
midlene. Forslagene som ble skissert i notatet var: 
1. Midlene lyses ut og tildeles prosjekter med kombinerte stillinger 
2. Midlene benyttes til et større strategiske fellesprosjekt knyttet til kompetanseheving for 
praksisveiledere ved HDS og HUS 
 
Av diskusjonen gikk det fram at de «minste» utdanningene ønsker alternativ 1, og de «større» 
utdanningene, spesielt sykepleie, ønsker alternativ 2. 
 
Konklusjonen ble at det ikke besluttes ett alternativ, men at man prøver å ta med seg det beste fra 
begge alternativer ved at deler av midlene tildeles prosjekter med kombinerte stillinger, i tillegg til 
at det vurderes om en kan få til et løft for veiledere. Sekretariatet for utviklingsmidlene fikk i 
oppgave å skrive et forslag for fordeling som besluttes i vedtak pr e-post som sirkuleres i rådet. 
 
Det ble påpekt at beløpet i midlene er en fast pott som ikke har blitt økt over tid. 

2/2021 Studiestart og endring av studieplaner, ABIO (anestesi-, barne-, intensiv- og 
operasjonssykepleie) 

Anne Mette Koch innledet 
 
Generelt oppfattes samarbeid mellom høgskolene og sykehusene som godt. 
 
Imidlertid er det et problem for sykehusene når studiestart og oppstart av praksis i høstsemesteret 
kommer når sykehusene har ferieavvikling. Andre helseforetak som Helse Førde og Helse Fonna 
opplever samme utfordring. Høgskolenes utfordring er rammene som er satt for studieåret. 
 
Utfordringen er todelt: 

1. Høgskolene ønsker oppstart av studier uke 33, sykehusene ønsker oppstart av studie i uke 
34 pga ferieavvikling 

2. Endring av studieplan hvor studentene begynner direkte i praksis i uke 33 utfordrer 
sykehusene pga ferieavvikling 

Sykehusenes utfordring er at medarbeiderne som skal starte på studiene er med i ferieavviklings-
kabalen i sykehuset, og særlig utfordrende er det i forhold til studenter som tas opp på 
suppleringsopptak. I fjor var det kolleger av studentene som måtte tilbakekalles fra ferie for å sikre 
tilstrekkelig bemanning i sykehuset når studentene startet. 
 
Høgskolene har sine rammer for hva som er et studieår, og kan ikke uten videre utsette studiestart 
til uke 34. 
 
HVL og HUS er enige om at de er uenige. 
 
Det ble besluttes et snarlig møtepunkt mellom involverte personer fra HVL og HUS. Georg Førland 
får ansvar for å kalle inn. Partene skal da sammen finne en løsning for studiestart høsten 2021, og 
en prinsipiell avgjørelse om varig løsning frem i tid for å unngå en gjentagende diskusjon hvert år. 
En aktuell tilnærming kan være en avgjørelse om at tidspunkt for studie- og praksisstart ikke skal 
fastsettes uten at det har vært dialog mellom partene i forkant. Dette er i tråd med nivå II avtalen 
om institusjonelt samarbeid om utdanning mellom HVL og HUS, se DOK64831.pdf (helse-
bergen.no) 

https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/dok/DOK64831.pdf
https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/dok/DOK64831.pdf


  

Side 3 av 3 
 

 

3/2021 Forslag til samarbeid om veiledningsprogram – fra ergoterapiavdelingen 

Vibeke Irgens innledet 
 
Forslaget henger sammen med sak 1/2021 vedrørende utviklingsmidler, og mange av elementene 
ble diskutert i den saken. Det besluttes at saken tas med som innspill til sekretariatet i sak 1/2021. 

4/2021 Forslag om Betanien sykehus inn i Felles utdanningsråd? 

Anita Lyssand innledet 
 
Det er ønskelig at Betanien blir med i Felles utdanningsråd selv om de per nå ikke tar imot et stort 
antall studenter i praksis. Bakgrunnen for dette er at Betanien representerer bredde; både 
somatikk og psykiatri, og tar imot studenter fra flere ulike utdanninger. Slik sett vurderes de å 
være i en særstilling i forhold til andre private/ideelle organisasjoner. 
 
Det besluttes å etablere dialog med Betanien for å i første omgang finne ut om de er interessert i å 
delta i møtet. Hvis de ønsker det, vil de få invitasjon og ordningen evalueres etter hvert. 

5/2021 Firedeling av praksis for sykepleieutdanning fra høst 2021 
- 2. studieår konsekvenser for somatikk 
- 3. studieår konsekvenser psykisk helse og rus 

Anita Lyssand innledet 
 
Det støttes opp om tidligere beslutning om firedeling av praksis for 2. studieår i 
sykepleieutdanningen fra 2021. Sykehusene ønsker også en firedeling av praksis på 3. studieår. Det 
ligger imidlertid noen utfordringer i dette både for høgskolene og sykehusene, samt at det også vil 
ha konsekvenser for praksisfeltet for øvrig (f.eks. kommuner) 
 
Den største utfordringen er praksiskapasitet. Høgskolene får færre plasser enn forventet. 
Sykehusene får flere studenter enn forventet og sykehusene ligger etter med involvering av 
medarbeidere pga covid-19 pandemien.  
 
Målet med firedeling var at man skulle kunne tilby flere studenter praksis under bedre vilkår fordi 
samtidighetskonflikten skulle bli mindre og læresituasjonene flere. Det ble poengtert at hele 
døgnet må brukes til praksis og at veiledningskompetanse er sentralt for kvalitet i praksis.  
 
Det har imidlertid vært en betydelig økning av tallet på studenter det siste året pga. restriksjoner 
mot å ha praksis i utlandet, lite frafall og generell økning av plasser. Så selv om kapasiteten økes 
ved en firedeling av praksis vil ikke dette i seg selv være tilstrekkelig til å løse utfordringene.  
 
Høgskolene ønsker at sykehusene tar risikoen med å sikre antall praksisplasser slik det har fungert 
frem til nå. Men sykehusene har behov for at det deles på dette ansvaret og det ble foreslått at 
risikoen på antall plasser deles mellom partene. Det blir viktig med god dialog i forkant av oppstart 
og dialog vedrørende opptak hvis kapasiteten på praksisplasser i sykehusene ikke kan utvides. 

Det besluttes nytt møte før sommeren ila juni, og sekretariatet lager møteplan for hele året.  
 
Referat fra fagspesifikke utdanningsråd sendes til arbeidsutvalget for sekretariatet 
vibeke.irgens@helse-bergen.no; elena.sandgathe@helse-bergen.no; 
anne.charlotte.skahjem@hvl.no; vibecke.iden@vid.no; 
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