
 
 

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: 
Mandag 7.6.21 kl 11.30-13.00, Finstuen, 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 
Fagdirektør: Marta Ebbing, møteleder 

Institutt for helse og funksjon: Bjørg Norunn 
Rullestad Hafslund 
Institutt for helse og omsorg: Georg Førland 
Institutt for velferd og deltaking: Svanaug Fjær 

HDS VID 

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

Praksiskoordinator: Berit Bjørkeli 

Gjest:  
Eirik Dalheim UIB 

Sekretariat:  
Vibeke Irgens, HUS, rådgiver, Seksjon fag og utdanning og Elena Sandgathe rådgiver, HDS 

Frafall: Anita Lyssand VID, Margareth Haukom VID, Geir Martin Førland Institutt for sikkerheit, 
kjemi og bioingeniørfag HVL.  

Velkommen Marta Ebbing ønsket velkommen og saksliste ble godkjent. Det ble ikke meldt 
noen saker til eventuelt.  

6/2021 Orienteringssaker v/Vibeke Irgens og Rebekka Ljosland 

Vibeke Irgens orienterte om nytt fra fagspesifikke utdanningsråd. Det ble vist en oversikt over hvor 
de ulike fagspesifikke utdanningsrådene er i etableringsprosessen, se vedlagt PP. Videre ble det 
orientert fra fagspesifikt utdanningsråd for sykepleie at sykepleiestudenter fra høsten skal ha DIPS 
og Meona e-læringskurs og ikke klasseromskurs som tidligere. E-læringskursene studentene skal 
igjennom er et utvalg fra kompetanseplan for obligatoriske kurs for nyansatte sykepleiere. Når det 
gjelder Meona er e-læringskurset under utarbeidelse og skal ferdigstilles til sommervikarer juni 
2021. Alle kursene vil bli tilgjengelig i læringsportalen høsten 2021. Ved at studentene får e-
læringskurs unngår man at det går tid fra praksis i avdelingene til kurs. Det er planlagt evaluering 
vår 2022 og andre studentgrupper kan involveres når evalueringen er gjennomført. 
 
Rebekka Ljosland orienterte om nytt fra Regionalt samarbeidsorgan for utdanning. De to 
arbeidsgruppene som er satt ned for å regulere samarbeidet mellom foretak og UH-sektor 
vedrørende gjennomføring av masteroppgaver presenterte sitt arbeid. Samarbeidsorganet stilte 
seg bak rapportene. Det ble besluttet at institusjonene forplikter seg til å videreføre og 
operasjonalisere anbefalingene som ligger i rapporten, i egen organisasjon. Helseforetakene må 



  

 
 

organisere arbeidet med innfasing av studenter som ønsker å skrive oppgave tilknyttet sykehusene 
på en slik måte at det er mulig å få belyst aktuelle og relevante tematikker.  
 
Simulering var neste tema og det ble besluttet at forskning på effekt av simulering skal være et 
strategisk satsingsområde og det opprettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til 
relevante forskningsområder. Det ble videre orientert om nye studieplaner høst 2021 og 
konsekvenser for praksis i sykehusene. Foretakene melder om at det er krevende med den 
mengden studenter som kommer fremover. Det er viktig å kartlegge nye praksisarenaer og ta hele 
Vestlandet i bruk.  
 
Siste tema var Utdanningskonferansen i slutten av november hvor det vil være fokus på 
1. Hvordan lærer vi? 
2. Erfaringer fra pandemien?  
3. Simulering- og ferdighetstrening? 

7/2021 Utviklingsmidler (oppfølging av sak 1/2021) v/Marta Ebbing 

Marta Ebbing innledet med å minne rådet om møte i mars 2021 hvor det var enighet om at 
utviklingsmidlene for de neste to årene skulle brukes todelt. En del til kombinerte prosjektstillinger 
og en del til heving av veiledningskompetanse i sykehusene. Fordelingsnøkkelen skulle vedtas ved 
e-postgodkjenning etter forslag fra sekretariatet for utviklingsmidlene. Tilbakemeldingene fra de 
ulike fagområdene var lagt inn i sakspapirene som ble sendt ut i forkant av dette møtet.  
 
De ulike fagområdene fikk mulighet til å komme med sine innspill i møtet og det ble fra fysioterapi 
HUS trukket frem at det ved kun 30% fordeling av midlene til kombinerte stillinger i en relativt 
liten pott med 4,9 millioner kroner vil bety midler til kun to par prosjekter for kombinerte stillinger 
og forholdsvis mye penger til et veiledningskurs som enda ikke er utviklet. De foreslo derfor en 
40%-60% fordeling. De resterende partene støttet imidlertid fordelingsnøkkel 30%-70% og det var 
enighet om at dette er noe vi satser på nå, men at fokuset kan dreies til andre områder om 2-3 år. 
  
Etter diskusjon ble det oppsummert med at det er relativt få midler i potten, opplæringstretthet i 
sykehusene og med bakgrunn i at dette er et konsensusorgan kan det besluttes at Felles 
utdanningsråd slutter seg til følgende vedtak.  
 

1) Felles Utdanningsråd slutter seg til foreslått vedtak om fordeling av midler 30% til 
kombinerte stillinger og 70% til utvikling av veiledningskompetanse.  

2) Felles Utdanningsråd slutter seg til foreslått vedtak om oppstart og søknadsfrist.  
Oppstart og periode for kombinerte stillinger: Høst 2022-2024. Søknadsfrist: Januar 2022. 
Oppstart av prosjektet praksisveilederkompetanse januar 2022.  

3) Rammer for veiledningsprosjektet støttes av Felles utdanningsråd.   
Innretningen for kombinerte stillinger støttes av Felles utdanningsråd.  

 
Det ble spilt inn under punkt 3 at det er viktig å bygge stabil kompetanse i sykehus på veiledning, 
med fokus på hvordan man kan gjøre utdanningene mer bærekraftig. Det ble videre fastslått at 
løftet innen veiledningskompetanse skal gagne alle fagområder og at ikke midlene skal brukes til 
frikjøp av praksisveiledere.  
 
Oppfølging: 
Prosjektgruppe settes sammen av følgende representanter 2 fra HVL, 2 fra VID, 1 fra HDS, 2 fra 
HUS og prosjektleder i 50% stilling. Representantene til prosjektgruppen meldes inn til 
sekretariatet innen 1. september 2021. 
 



  

 
 

 

8/2021 Utfordring vedrørende praksisplasser for sykepleiestudenter og 
radiografstudenter høst 2021 – vår 2022 –  

Cathrine Bjorvatn innledet med å formidle utfordringsbildet vi står i med praksisplasser for 
sykepleiestudenter høsten 2021. Det er kirurgiske plasser som er den største utfordringen og det 
mangler pr dags dato 12 kirurgiske praksisplasser. Det har i forkant av dette møtet vært dialog 
mellom Georg Førland v/HVL, Anita Lyssand v/VID, Rebekka Ljosland v/HDS og Cathrine Bjorvatn 
v/HUS hvor det ble avtalt at alle skulle gå tilbake til sine organisasjoner å gjøre en innsats for å 
dekke de siste plassene. Resultatet er at situasjonen nå ser ut til å løse seg ved at Høgskolene 
påberegner 1-2 studenter hver i frafall før høsten og det blir derved ikke behov for å permittere 
studenter. Sykehusene understreket at de har strukket seg langt og at det kan gå ut over kvaliteten 
i enkelte av praksisplassene.  HVL setter inn ekstra ressurser på veiledning for å sikre at 
sykehusene får den bistanden de har behov for.  
 
Sykehusene er i stadig endring og det er sentralt at høgskolene henger med i utvikling og tar i bruk 
nye læringsarenaer.  Læringsutbyttene må definere hvor studentene skal være i praksis.  

9/2021 Arbeidslivsportalen v/ Eirik Dalheim – UIB pilot høst 2021 

Eirik Dalheim presenterte hvordan de på UIB vil pilotere Arbeidslivsportalen (ALP) høsten 2021.  
Eirik vil gjerne ha kontakt med sykehusene og høgskolene for videre samarbeid vedrørende ALP. 
Henvendelser sendes via mail, se vedlagt PP.   


