
 
 

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

Tid og sted: 
Mandag 20.9.21 kl 13.00-14.30, 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 sikkerheit, kjemi og 
bioingeniørfag: Geir Martin Førland 

HDS VID 

Direktør for strategi og samhandling: Rebekka 
Ljosland 

Studieleder: Hilde Nesse 

 Betanien sykehus 

 Sykehusdirektør: Eli Julseth Birkhaug 

Gjest:  
Kari Britt Hagen (HUS), Åse Grøthe (HUS) og Gry Sjøholt (HVL)  

Sekretariat:  
Vibeke Irgens (HUS) 

Frafall: Anita Lyssand VID, Svanaug Fjær HVL, Magnus Aase Haaland HDS, Vibecke Iden VID 

Velkommen  

Marta Ebbing ønsket velkommen og saksliste ble godkjent. Det ble meldt en sak til eventuelt. 
Diskusjon rundt møteform.  
 
Betanien sykehus ved sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug deltok som observatør. Betanien 
sykehus ønsker å bidra i det felles arbeidet for å sikre gode utdanningsløp, og takker for status som 
observatør. På sikt vil sykehuset sende annen representant til observatørrollen. 
 

10/2021 Orienteringssaker v/Rebekka Ljosland 

Rebekka Ljosland oppsummerte kort fra møtet i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 15. 
september. Hovedpunktene var: 

 VID flytter til nytt campus 

 Orientering om opprettelse av master i avansert klinisk nyfødt sykepleie. Et samarbeid 
mellom Helse Bergen, Stavanger Universitetssykehus og barneavdelingene ved Førde og 
Haugesund sykehus. Det ble etablert 20 utdanningsstillinger i Helse Vest for studieplasser 
på Lovisenberg Diakonale sykehus med oppstart i januar 2021, 2023 og 2025. Hovedmål 
med prosjektet er å utvikle fleksibelt læringsdesign som ivaretar samstemthet mellom 
læringsutbytter, lærings- og vurderingsformer.  
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- Det er etablert et forskningsprosjekt på simulering. Arbeidsgruppe i etableringsfasen. 
 
Utdanningskonferansen 2021 finner sted 30. november og 1. desember 
Det er i programmet lagt vekk på ulike pedagogiske tilnærminger, se link til program 
Utdanningskonferansen 2021 - Helse Vest RHF (helse-vest.no) 
 
Det er satt et øvre tak på 100 deltakere. Påmelding kommer i uke 39. 
 
Utdanningsprisen deles ut under konferansen og alle institusjonene oppfordres til å melde inn 
kandidater. Se link for hvordan melde inn kandidater No kan du nominere kandidatar til 
Utdanningsprisen for 2021 - Helse Vest RHF (helse-vest.no) 
 

11/2021 Fagspesifikke utdanningsråd - status 

Vibeke Irgens orienterte om status for Fagspesifikke utdanningsråd.  
- Fagspesifikt utdanningsråd for ABIO er ved å ferdigstille mandat for rådet. Rådet må 

vurdere om også kreftsykepleie skal inkluderes. 
- Fagspesifikt utdanningsråd for sykepleie somatikk har laget en nivå III avtale som er på 

runde hos de respektive institusjonene for signering.  
- Fagspesifikt utdanningsråd for psykisk helse og rus (på tvers av fag) er i etableringsfasen og 

det er naturlig at dette rådet inkluderer master i psykisk helse og rus, vernepleie og 
sosionom. Ved behov for konkretisering av samarbeidet kan det ses til nivå III avtale for 
Fagspesifikt utdanningsråd sykepleie somatikk. 

- Fagspesifikt utdanningsråd for jordmorutdanning har ikke tidligere eksistert og må 
etableres før neste møte i Felles utdanningsråd. Helse Bergen tar kontakt med Vigdis 
Aasheim ved HVL.  

12/2021 Utviklingsmidler (oppfølging av sak 1/2021) 
- Rekrutteringsprosess prosjektleder 
- Avklaringer vedrørende kombinerte stillinger 

Cathrine Bjorvatn orienterte om beslutningene vedrørende utviklingsmidler som er gjort siden 
første møte i Felles utdanningsråd 11.03.21, se PP presentasjon vedlagt.  
 
Det er besluttet at 70% av utviklingsmidlene skal benyttes til et større strategisk fellesprosjekt 
knyttet til kompetanseheving for praksisveiledere. De resterende 30% av midlene skal brukes til 
kombinerte stillinger. Anvendelsen av midlene ble videre i møtet diskutert separat 
 

1. Prosjekt kompetanseheving for praksisveiledere 70% av midlene:  
Dette skal ikke være konkurrerende med allerede eksisterende veilederutdanning, men være et 
supplement som kan rekruttere til utdanningene.  
 
Økonomien i prosjektet: 

a) 70% av midlene som skal brukes til prosjekt «heve veileders kompetanse for 
praksisveiledere» utgjør kr 5.675.180 

 
Felles utdanningsråd skal være styringsgruppe for prosjektet. 
 
Det ble foreslått å utsette oppstart for prosjektet til høsten 2022 for å samkjøre med oppstart av 
kombinerte stillinger. Dette støttes av rådet.  
Vedtak: Utsette oppstart for prosjekter «heve veilederkompetanse blant praksisveiledere» til 
høsten 2022.  
Oppfølging: 

https://helse-vest.no/arrangementer/utdanningskonferansen-2021
https://helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2021/no-kan-du-nominere-kandidatar-til-utdanningsprisen-for-2021
https://helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2021/no-kan-du-nominere-kandidatar-til-utdanningsprisen-for-2021
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Utlysning av prosjektlederstilling i 50% med oppstart høst 2022. Seksjon fag og utdanning lyser ut 
stillingen og rekrutterer en kandidat.  
Prosjektgruppe må etableres innen høst 2022 og det blir opp til de ulike institusjonene og komme 
med kandidater i møte i Felles utdanningsråd vår 2022.  
 

2. Kombinerte stillinger 
 
Det ble redegjort for økonomien i de kombinerte stillingene og fastslått at 30% av midlene utgjør 
kr 2. 432.220. 
 
Sekretariatet for utviklingsmidlene Kari Britt Hagen og Åse Grøthe ble presentert og hadde noen 
spørsmål til rådet vedrørende utlysning av kombinerte stillinger.  
 

a) Det er fra tidligere møter referatført at stillingene skal utlyses i 20 til 50%. Kan søkerne 
få velge stillingsstørrelse eller bør det i utlysningsteksten angis eksakt?  

Etter diskusjon og ulike tilnærminger rundt bordet ble det konkludert med at man ønsker at det 
skal stå 20-50% i utlysningen for å ikke utelukke gode prosjekt. Det er viktig at stillingsprosenten 
henger sammen med kvaliteten på det søkerne ønsker å oppnå. Stillingene skal lyses ut i par 
(utdanning+sykehus) 
 
Vedtak: 20-50% stilling til kombinerte stillinger i par (sykehus+utdanning) 
 
Oppfølging: 
Sekretariatet utarbeider kriterier for stillingene som presenteres for rådet i neste møte.  
 

b)  Simulering skal være et strategisk satsingsområde, og det er opprettet en regional 
arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til forskning på effekt av simulering i 
utdanning. Er det mulig å koble denne satsingen til tematikken for de kombinerte 
stillingene? 

Rådet stiller seg positive til å knytte tematikken simulering til de kombinerte stillingene, men 
ønsker likevel ikke å binde seg kun til denne tematikken fordi det kan være gode søknader som 
dreier seg om annen tematikk. Tverrprofesjonelt samarbeid og teamarbeid blir også trukket frem 
som viktige tematikker. 
 
Oppfølging:  
Det dannes en gruppe fra de ulike institusjonene som beslutter hvilke søknader som skal få midler. 
Forslag om at prosjektgruppen som etableres for heving av veiledningskompetanse også brukes til 
dette formålet. 

13/2021 Kandidatmåltall 2023 – innspill fra Helse Bergen  

Marta Ebbing orienterte om at Helse Bergen har bidratt i høring fra Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD) som gjelder dimensjonering av utdanningskapasitet i 2023. Det er 
gjort et kartleggingsarbeid i helse Bergen som er munnet ut i innspill på behovet for de ulike 
helsefaglige utdanningene. Se PP presentasjon.  
 
Det er viktig at vi er åpen om dette og arbeider sammen mot felles mål om å ivareta behovet for 
ulike typer helsepersonell i fremtiden.  

14/2021 Ivaretakelse av studenter etter alvorlige hendelser og svært alvorlige 
pasientrelaterte hendelser. 

Helse Bergen har laget nye retningslinjer for ivaretakelse av medarbeidere etter alvorlige 
hendelser. Retningslinjene gjelder også studenter i praksisstudier i sykehuset.  
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Oppfølging: Helse Bergen har sendt henvendelse til HVL og VID med forespørsel om å legge inn en 
setning om dette i nivå II avtalen mellom sykehuset og høgskolene. Se PP presentasjon for detaljer. 

15/2021 Presentasjon av senter for framifrå utdanning (SFU) ved HVL 

Gry Sjøholt orienterte om at HVL ønsker å søke Forskningsrådet om å bli Senter for framifrå 
utdanning. De ønsker i samarbeid med helse- og sosialsektoren på Vestlandet å tilrettelegge for, 
utvikle og synliggjøre god og innovativ undervisning for bedre læring i praksis. Dette er et arbeid 
som er forankret i flere fakultet ved HVL og som ønsker å ha fokus på forskning og innovasjon 
innen læring i praksis. Se PP presentasjon for mer informasjon. 
 
Oppfølging:  
Søknadsfrist 20. april 2022. Dette er i første omgang informasjon fra HVL, det skal på sikt etableres 
arbeidsgrupper og relevante parter vil inkluderes etter hvert. 

Evt Møteform – medlemmene i rådet ønsker i fremtidige møter elektronisk invitasjon i 
tillegg til fysisk, det vil også være behov for å bruke mikrofon i rommet for at alle 
skal høre det som blir sagt.  


