
 
 

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: 
Fredag 28.01.22 kl 13.00-14.30, TEAMS 

Tilstede 

HUS HVL 

Divisjon psykisk helsevern: Liv Åse Dybdal 
Laboratorieklinikken: Hege Hoff Skavøy 
Nevroklinikken: Mai-Britt Sæbø Gundersen 
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 
Enhetsleder bemanningssenteret:  
Magnus Aase Haaland  

Studieleder: Hilde Nesse 
Instituttleder (Institutt for sykepleie: Anita 
Lyssand 

 Betanien sykehus 

 Sykehusdirektør: Eli Julseth Birkhaug 

Gjest:  
Åse Grøthe (HUS). Monica Wammen Nordtvedt og Liv Kjelleberg 

Sekretariat:  
Vibeke Irgens (HUS), Vibecke Iden (VID), Lovise Haugen Wiik (HVL) og Elena Sandgathe (HDS) 

Frafall: Torhild Næss Vedeler 

Velkommen  

Marta Ebbing ønsket velkommen og saksliste ble godkjent.  
Det ble stilt spørsmål om oppfølging av sak for å øke studieplasser for bioingeniører. Cathrine 
Bjorvatn informerte om at denne saken vil bli meldt inn i neste møte i Regionalt samarbeidsorgan 
for utdanning.  

1/2022 Orienteringssaker v/Rebekka Ljosland 

Rebekka Ljosland oppsummerte kort fra møtet i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 10. 
januar 2022. Hovedpunktene var: 

- UiS har søkt Nokut om opprettelse av profesjonsstudium i psykologi ved UiS. UiS og SUS 
orienterte om bakgrunnen for søknaden, og samarbeidet som pågår i Stavanger. Svar 
kommer sent vinter/tidlig vår 2022. 

- Det arbeides med å gjøre utdanningsstrategien i Helse Vest mer spisset.  
- Rapport om forskning på simulering i utdanning ble presentert.  
- Helse Bergen løftet problemstillingen vedrørende økt behov for jordmødre og mangel på 

praksisplasser. 
- Beredskap og samarbeid gjennom Covid -19 pandemien. Partene er fornøyd med måten 

samarbeidet er håndtert på.  
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- Regjeringen ønsker å øke utdanningskapasitet for sykepleiestudenter. Det er en kompleks 
og stor diskusjon på grunn av mangel på praksisplasser.  

Vibeke Irgens orienterte om status på etablering av fagspesifikke utdanningsråd. Alle de 
fagspesifikke utdanningsrådene er nå etablert og har hatt sitt første møte. Med unntak av rådet 
for Psykisk helse og rus inkludert videreutdanning, sykepleie og vernepleie som skal ha 
oppstartsmøte i april 2022.  
 
Vibeke Irgens orienterte om oppfølging vedrørende sak 14/2021 Ivaretakelse av studenter etter 
alvorlige hendelser og svært alvorlige pasientrelaterte hendelser. HUS har vært i dialog med 
jurist om saken, og konklusjonen er at dagens nivå II-avtaler ivaretar oppfølging av studenter etter 
alvorlige hendelser og det er ikke behov for justeringer i avtalene. Det viktige er at høgskolene er 
informert om at HUS har retningslinjer for oppfølging. 
 
Geir Martin Førland orienterte om mastergrad for bioingeniører. Det har i bioingeniør-
utdanningen lenge vært ønske om masterløp og det er nå oppnevnt en skrivegruppe for dette 
arbeidet. Søknaden skal behandles i oktober 2022. Det satses mot opptak høsten 2024 med 
opptak på 20 studenter. I utgangspunktet ønsker man heltidstilbud, men er også interessert i å 
utvikle deltidstilbud.  

2/2022 Status covid-19-  Samarbeid, vaksinering og smittesituasjon  

VID: Samarbeidet fungerer godt og det er god gjennomføringsgrad for studentene, faktisk større 
enn tidligere år.  
HVL: Det har vært krevende, men på grunn av godt samarbeidet har det fungert godt og 
studentene har kommet gjennom praksis. Det utrykkes nå bekymring for en krevende gjenåpning 
av høgskolene fordi studentene er løsrevet fra campus og knapt har vært der de siste to årene. 
HDS: Godt samarbeid og studentene kommer gjennom praksis. Det er nå mindre sykdom blant 
personalet noe som gjør at veiledning og oppfølging av studentene fungerer bra.  
HUS: Rapporterer om godt samarbeid mellom høgskolene og HDS. Studenter har gjennom hele 
pandemien vært fast punkt på agendaen i beredskapsmøtene med overordnet målsetning om at 
studentene skal fullføre praksis. Det har gjennom hele perioden vært holdningen at studentene 
skal behandles som sykehusansatte og forholde seg til samme retningslinjer. Sykdom og fravær 
blant personell på sykehuset har vært en utfordring gjennom høsten. Sykefravær har vært oppe i 
10% gjennom julen og det fryktes nå 13% fravær i tillegg til flere pasienter innlagt i smittetoppen 
som ventes i midten av februar. Det er lagt planer for mobilisering av studenter ved behov 

3/2022 Utviklingsmidler (oppfølging av sak 1/2021) 
- Status og oppfølging 2022-24 

Åse Grøthe orienterte om sluttrapport fra utviklingsmidlene 2019-2021. Vedlagt i saksliste og 
oppfølging av midler 2022-24 som blir en todelt prosess. 

1. Kombinerte stillinger (30% av midlene) målsetting og kriterier, se PP. Søknadsfrist 1. april 
2022 

2. Strategisk fellesprosjekt (70% av midlene) for å øke kompetansen hos praksisveiledere ved 
HIS og HDS 

 Prosjektlederstilling 50% utlyst  
https://5196.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4465335234?language=nn&link_
source_id=0 

 Sammensetning av prosjektgruppe. Det er tidligere besluttet følgende 
sammensetning av prosjektgruppe: 2 fra HVL, 2 fra VID, 1 fra HDS, 2 fra HUS + 
prosjektleder. Representanter med veiledningskompetanse meldes inn til 
sekretariatet før 1. mai. Sekretariatet ønsker innspill på tidsbruk pr 
prosjektmedlem i prosjektgruppen 

Diskusjon: 

https://5196.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4465335234?language=nn&link_source_id=0
https://5196.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4465335234?language=nn&link_source_id=0
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Kombinerte stillinger: Felles utdanningsråd ønsker at det skyves på frist for kombinerte stillinger 
slik at lederne når å spre ordet i organisasjonene, søknadsfrist for kombinerte stillinger skyves 
derfor til 1. mai.   
 
Strategisk fellesprosjekt: Det er så langt kun en søker på prosjektlederstillingen. Det er viktig at alle 
sprer informasjon om stillingen i sine miljø og tenker kreativt. Det ytres ønske om å være fleksibel 
og pragmatisk og se på stillingsandel og søknadsfrist. Det er enighet om at tidsplanen må justeres 
hvis det ikke kommer inn flere søknader.  
 
Merknad: Situasjonen har endret seg etter møtet og det er kommet 6 søkere innen fristen. 
Sekretariatet vurderer derfor at det ikke er behov for å utsette søknadsfristen. 
 
Felles utdanningsråd ønsker et mandat for prosjektgruppen. Sekretariatet lager et forslag som 
sendes ut til rådsmedlemmene ila februar. Deretter meldes det inn kandidater til prosjektgruppen 
fra alle institusjonene til sekretariatet inne 1. mai 2022. Det spilles inn at lederkompetanse og 
veiledningskompetanse er kvalifikasjoner som bør inngå i gruppen.  
 
Felles utdanningsråd ønsker presentasjon av ett eller to av de vellykkede prosjektene i kombinerte 
stillinger 2019-2021, sekretariatet setter dette på agendaen til neste rådsmøte. 

4/2022 Innspill vedrørende campusutvikling HVL Bergen  

Monica Wammen Nordtvedt, leder for prosjektgruppen for campusutvikling ved Fakultetet for 
helse- og sosialvitskap, HVL orienterte om prosjekt campusutvikling på HVL. Campusutvikling 
handler om den faglige aktiviteten på campus og i regionen, og spesialisthelsetjenesten er en viktig 
samarbeidspartner som de ønsker innspill fra. Punkter de ønsket innspill på ble sendt ut i forkant 
av møtet.  
 
Innspillene som kom frem i møtet var følgende:  
- Forskning på simulering blir viktig fremover. HUS, HVL, VID og HDS har alle simuleringsarenaer, 
men for små til å kunne få store resultater, viktig med samarbeid tvers.   
- Samhandling, samskaping og samarbeid er noe av det viktigste i fremtiden. Studentene må kunne 
se seg selv i et team og lære dette allerede i utdanningen.  Aktiv oppgavedeling blir sentralt, hvilke 
oppgaver er det helt nødvendig at en intensivsykepleier gjør og hva kan andre gjøre.  
- Bidra i fellesskap for å skape et virkelighetsnært bilde av spesielt sykepleieryrket før studentene 
er ferdig utdannet slik at vi unngår å miste dem tidlig i yrket.  Vi må ta i bruk hele sykehuset, hele 
døgnet og hele uken for å få gjennom alle studentene og utvikle praksisarenaer i takt med 
utviklingen i sykehusene. 
- Legge til rette for flere delte stillinger mellom høgskoler utover prosjektstillingene. For å få 
tilgang på pasientnære caser og for å knytte lærere tettere på sykehusene og fagpersoner tettere 
på høgskolene. 
- Sykehusene er opptatt av at fremtidens helsearbeider må være endringsvillige, teknologisk 
kompetente og være sulten på å lære også når de er kommet ut i arbeid.  Sykehusene trenger 
fleksible og utholdende arbeidstakere som orker å stå i et langt løp.  
- Masterutdanningene må spisses og innrettes på en slik måte at de får brukt kompetansen sin 
etter endt utdanning. 
- Det er viktig at utdanningene tar inn over seg endringene som har skjedd i 
spesialisthelsetjenesten og må snu seg raskere.  
-Fremtidens helsearbeidere må ha kompetanse til å yte digitale i tillegg til fysiske helsetjenester - 
Persontilpasset behandling, resiliens og fokus på folkehelse perspektiv er trender som vi må ta inn 
over oss og som studentene må forberedes på.   

Evt Ingen saker meldt til eventuelt  
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