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REFERAT fra Felles utdanningsråd mellom Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS), 

Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS), Høgskulen på Vestlandet (HVL), VID vitenskapelige høgskole 

(VID) og Betanien sykehus 

Tidspunkt: 16.08.22 kl. 12.00-13.30 Sted: Bikuben K1 

Tilstede 

HVL HUS 

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 

Fagdirektør: Marta Ebbing 
Ortopedisk klinikk: Else Sterndorff 
Radiologisk avdeling: Torunn 
Øvredal 
Nevroklinikken: Torhild Vedeler 
Seksjon for kompetanseutvikling: 
Frode Sirhaug og Kari Britt Hagen 

VID HDS 

Studieleder: Hilde Nesse 
 

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

Gjester:  
Else Rustad (via Teams), Martha Vadset, Rebecca Breistein og Stine Flinterud  

Sekretariat:  
Lovise Haugen Wiik (HVL) og Vibeke Irgens/Elisabeth Woodward (HUS) 

Forfall:  
Svanaug Fjær, Anita Lyssand, Liv Åse Dybdal og Eli Julseth Birkhaug 
Velkommen v/Marta Ebbing 

Marta Ebbing ønsket velkommen og saksliste ble godkjent.  
Frode Sirhaug presenteres som konstituert leder for Seksjon for kompetanseutvikling etter Cathrine 
Bjorvatn. 
Torunn Øvredal fra Radiologisk avdeling (HUS) erstatter Hege Hoff Skavøy fra Laboratorieklinikken 
(HUS) det neste året (rullering annen hvert år).  
Elisabeth Woodward overtar etter Vibeke Irgens i sekretariatet.  
Ingen saker til eventuelt. 

5/2022 Orienteringssaker v/ Rebekka Ljosland 

Rebekka Ljosland oppsummerte kort fra møtet i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning 02.05.22. 
Hovedpunktene var: 

- Det er fremmet ett ønske om bedre struktur rundt tildeling av ABIOK studieplasser. Saken skal 
opp igjen i neste møte i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning.  

- Utdanningsstrategien er revidert, og laget på et overordnet nivå for 2022-2025. Tiltak vil 
konkretiseres i en handlingsplan.  

- Utdanningskonferansen 2022 finner sted ved Sola Strand Hotel 31.10-01.11. Program er under 
utarbeidelse. Les mer her: https://helse-vest.no/arrangementer/utdanningskonferansen-2022   

https://helse-vest.no/arrangementer/utdanningskonferansen-2022
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Helseforetakene opplever at veiledning av studenter som ikke egner seg i praksis er mer 
krevende nå enn før. Hvis en student er en risiko for pasientsikkerhet eller HMS på 
arbeidsplassen, kan helseforetaket gripe inn umiddelbart og nekte student adgang i praksis.  

6/2022 Nye praksisarenaer og organisering av praksis – Helse Vest prosjekt 

Presentasjon av prosjektet. Else Rustad leder arbeidsgruppen bak prosjektet og deltok via Teams.  
 
Arbeidsgruppen består av representanter fra helseforetakene og utdanningsinstitusjonene i Helse Vest, 
og er blitt etablert av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning. Det overordnede formålet er å vurdere 
og foreslå nye praksisarenaer, og alternative muligheter for organisering av praksis. Målet er å øke antall 
praksisplasser som er relevante for alle utdanningsgrupper og med god kvalitet, og at studenter oppnår 
læringsutbyttene for praksisstudiene. Hver representant i arbeidsgruppen har ledet et mikroteam i sin 
organisasjon bestående av medlemmer fra ulike faggrupper.  
 
Rapporten fra arbeidsgruppen leveres til oppdragsgiver innen 31.08.22. Den vil ha fokus på en 
virksomhet i endring og praksis for fremtiden, som skal være bærekraftig, av god kvalitet og 
dimensjonert for økningen av studenter. Struktur og organisering av praksis vil være viktige elementer.  

7/2022 Kombinerte stillinger på Kvinneklinikken (KK) 

Martha Vadset, assisterende klinikkdirektør ved KK, ønsker å invitere til et fortsatt samarbeid mellom 
HVL og KK. Det inviteres til en kombinert stilling i 50/50 stillingsprosent for jordmor med ph.d., og 
formålet med samarbeidet er å styrke samarbeidet og utvikle faget.  
 
HVL ønsker initiativet velkommen, og bringer videre invitasjonen til jordmorutdanningen på HVL.  
8/2022 Utviklingsmidler – Presentasjon av prosjekt med utviklingsmidler 2019-2021: «Felles 

ansvar for profesjonsutvikling i bioingeniørutdanningen: HVL og Helse Bergen» 

Rebecca Breistein presenterte prosjektet gjennomført med utviklingsmidler fra perioden 2019-2021.  
 
Formålet med prosjektet var å:  

1) Heve kvalitet og relevans for profesjonsutdanningen ved å styrke sammenheng mellom teori og 
praksis 

2) Styrke veiledningskompetanse til praksisveiledere og 
3) Fremme samskaping og samproduksjon mellom studiested og praksisplass for derved å oppnå 

bedre forståelse mellom aktørene. 
 
Prosjektet har fått tildelt DIKU midler for å gjennomføre en nasjonal casebank for videre arbeid.  
 
Se vedlagt presentasjon av prosjektet for utfyllende informasjon.  
 
Det kommenteres fra rådet at dette virket som et bra utviklingsprosjekt som kan få effekt ut over 
bionigeniørutdanningen, og at elementer fra prosjektet bør videreføres og videreutvikles i felles 
strategisk prosjekt omtalt i sak 9/2022. 

9/2022 Presentasjon av prosjektleder og prosjektgruppe for felles strategisk prosjekt 

Stine Flinterud starter som prosjektleder for felles strategisk prosjekt med oppstart 01.11.22. Flinterud 
er utdannet intensivsykepleier, tar nå en ph.d. og er ansatt som høgskolelektor ved VID.  
 
Prosjektgruppen er sammensatt av 10 medlemmer fra HVL, VID, HDS og Helse Bergen, og alle 
faggrupper sykehusene og høgskolene samarbeider om er representert i prosjektgruppen. Oversikt over 
prosjektgruppen er sendt på mail til rådet ved en tidligere anledning.  
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Det kommenteres fra rådet at prosjektgruppen består av kun kvinner. Det poengteres også at kunnskap 
fra prosjektet presentert i sak 8/2022 kan brukes inn i dette prosjektet. 
 
Prosjektet skal være ferdigstilt innen 31.12.24.  

10/2022 Bruk av utviklingsmidler for perioden 2022-2024 

Kari Britt Hagen presenterte.  
 
For perioden 2022-2024 ble det vedtatt at 30 % av utviklingsmidlene skal brukes til kombinerte stillinger 
og 70 % av utviklingsmidlene skal brukes til et felles strategisk prosjekt med mål om kompetanseheving 
for praksisveiledere ved HDS og HUS. Se sakspapirer for utfyllende informasjon.  
 
Det har kommet fem søknader om kombinerte stillinger. Det er ansatt en prosjektleder i 50 % i 
veiledningsprosjektet, og prosjektgruppen er satt (se sak 9/2022).  
 
Helse Bergen beklager forglemmelse av fakturering av utviklingsmidler fra høyskolene for våren 2022, 
og derfor er det mindre midler i utviklingsmidlene 2022-2024 enn budsjettert.  
 
Det er enighet i rådet at sak om bruk av utviklingsmidlene 2022-2024 blir utsatt. 
 
Videre arbeid:  
Helse Bergen prøver å fakturere høyskolene for utviklingsmidler våren 2022 på nytt.  
 
Det er enighet om å gjennomføre et ekstraordinært møte i rådet på Teams snarlig, hvor saken om bruk 
av utviklingsmidler blir tatt opp igjen. I sakspapirene skal søknadene om kombinerte stillinger og 
budsjett for bruk av midler i felles strategisk prosjekt legges ved. Innkalling kommer.  
Eventuelt Ingen saker meldt til eventuelt.  

Det ble fremsatt ønske om litt bedre tid i møtet til en ordentlig kaffepause, og 
sekretariatet vil tilstrebe dette. 


