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SAMUT møtereferat 1/2018

Møtedato 7 sep 2018 kl 1200-1500
Møtested Tromsø, UNN PET-senteret, rom G-914/917
Neste møte 14 nov 2018, Bodø, Helse Nord RHF, rom Oversikten

Til stede
Anita Mentzoni-Einarsen, HN RHF AME Thrina Loennechen, UiT TL
Siv Cathrine Høymork, HN RHF SCH Geir Lorem, UiT GL
Brite Jacobsen, HN RHF BJ Terje Steigen, UiT TS
Halvor Hygen, HN RHF HH Trine Karlsen, Nord universitet TK
Hege Roland Persson, UNN HF HRP Knut Georg Hartviksen, RBU KGH
Gøril Bertheussen, UNN HF GP Lisa Friborg, KS LF
Evy Adamsen, FIN HF EA Kirsti Kuosa (innkalt på sak) KK
Sissel Reinfjell, HSYK HF SR

Forfall
Astrid Dagmar Jakobsen, Ingjerd Gåre Kymre

Saksnr Sak
1-2018 Velkommen/presentasjon

A. Formål
B. Forventninger
C. Arbeidsform/arbeidsutvalg
D. Møteplan 2018/2019

AME innledet. Gjennomgang av agenda. Presentasjonsrunde 

A. Formål
SCH informerte om bakgrunnen for oppretting av SAMUT. Tidligere 
samarbeid med universitetene oppfylte ikke kravene i instruksen fra HOD 
godt nok, etter nedleggelsen av HSAM. USAM var ikke satt sammen for å 
håndtere utdanningssaker. Se også vedlagt presentasjon. 

B. Forventninger
Runde omkring hva som er viktig for hver enkelt. 
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- LF har ikke noe mandat og kan ikke gi pålegg til kommunene. Kjenner 
imidlertid de formelle og uformelle arenaer, og kan bringe saker som 
berører primærhelsetjenesten videre. 

- SL håper samarbeide kan munne ut i noe konkret. Ønsker oppgaver og 
faglige innlegg til møtene.

- BJ ser mulighet til å få bedre innsikt i hvilke utfordringer sykehusene 
står i, og hva HN RHF kan bidra med i så måte. Ønsker en tettere dialog 
om krav og forventninger, noe som kan tidvis være krevende. 

- KK er opptatt av praksisplasser. Nye retningslinjer som kan gi endringer 
i praksisgjennomføringen kan løftes til SAMUT. 

- TS håper organet kan bidra til bedre forståelse mellom HN og 
foretakene, og ønsker bevegelse. 

- SCH ønsker et formelt organ for å diskutere ting som er i «skjæringa», 
for eksempel RETHOS, og få frem problemstillinger som bør løftes, 
enten i KD eller HOD linja. Vil løse problemer på lavt nivå, hvis mulig. 

- HP ønsker at SAMUT skal være aktuell på de viktige sakene. Konkret, 
stor takhøyde, åpenhet, at alle bidrar, at sensitive ting hensyntas, og at 
vi framsnakker organet. 

- SR ønsker felles forståelse av mål og mandat. Respekt og kunnskap om 
de ulike rollene. Løfte perspektivet, sette pasienten i fokus. Bruke 
hverandres kompetanse, at alle bidrar og ønsker at lokalsykehusene 
skal bli hørt. 

- EA påpeker at vi som sitter her har samfunnsoppdrag. 
Samarbeidsorganet må komme frem til noe konkret. Ser dette som en 
bredt sammensatt gruppe med mye kompetanse. 

- TK ønsker å jobbe overordnet strategisk, også mot nasjonalt nivå, og 
påvirke i endringsprosesser. Vil bidra til å tenke nytt om utvikling av 
utdanning i regionen. 

- HH er opptatt av tydelige inn- og utganger til møte. Strategisk, men 
likevel konkrete løsninger på felles utfordringer. Uformell tone, bygge 
kontakter og nettverk for å diskutere er viktig.

- KGH Respekt for hverandre, pasienten i fokus og samarbeid over 
eiendomsgrensene er viktig. Hva er hvert enkelt sykehus god på? 

- GL SAMUT er det eneste organet hvor begge universitetene og alle 
sykehusene er representert. Ønsker beslutninger som munner ut i 
handling, inkludert lederforankring. Forutsigbarhet, og ABIKO 



utdanninger som er planlagt sammen med tjenesten. Hvor skal alle de 
tusen studentene ut i praksis? Nødvendig med avklaring ift de felles 
utdanningsutvalgene og OSO’ene.

- TL viktig å omforenes om målene, ett helsevesen, både til primær og 
spesialist. Helhetlig tankegang, profesjonsuavhengig og 
løsningsorientert. Mulighet for å dekke kompetansebehov med andre 
utdanninger, bruke organet til høringer og en samlet stemme. 

- AME ser fram til å jobbe sammen for felles mål. Forventer at alle tar 
eierskap og deltar aktivt inn. Ønsker å sette av tid til å diskutere mulige 
løsninger, ikke bare legge frem beskrivelser av utfordringer. Ingen kan 
alt og alle kan bidra inn. 

C. Arbeidsform/arbeidsutvalg

AME gikk gjennom arbeidsform og foreslo opprettelse av et arbeidsutvalg 
(AU), som kan koordinere saksforberedelser. Foreslo 4-6 deltakere basert 
på prinsippet om likeverdig representasjon, hvor HN RHF ivaretar ledelsen 
og sekretariatfunksjon. Møtene gjennomføres på Skype.

SCH anbefaler at AU sammensettes på samme måte som USAMS AU, med en 
fra UNN, en fra HN RHF, en fra UiT og en fra Nord universitet. 

Konklusjonen ble at følgende medlemmer oppnevnes til AU: 
HN: Anita Mentzoni-Einarsen
UNN: Hege Roland Persson
UiT: Terje Steigen
Nord universitet: Ingjerd Gåre Kymre

Sekretariatfunksjon ivaretas av og Halvor Hygen og Brite Jacobsen fra Helse 
Nord RHF.

D. Møteplan 2018/2019

AME gikk gjennom forslag til møteplan fremover:
2018
14. nov i Bodø

2019
6. feb i Tromsø
9. mai i Bodø
19. sep i Tromsø
21. nov i Bodø

Det er aktuelt å finne alternativ dato til 14. nov, da det er styreseminar UNN 
denne dagen. Alle representanter skal for øvrig ha personlig vara, som kan 
gå inn og fylle rollen. 



Konklusjon:
AU sammensettes som beskrevet over. Møteplan for 2018/2019 er lagt. 
Sekretariatet foreslår alternativ dato til 14. nov 2018 og sender 
kalenderinnkalling i Outlook på avtalte datoer. Saksdokumenter sendes 
også til vara som bør kjenne saksgang og kalles inn ved frafall.
Mandat
HH gikk gjennom utkast til mandat. Følgende innspill ble gitt:

- SAMUT kan være rådgivende for universitetene, men det er ikke formelt 
hjemlet at organet skal være det. Aktuell setning endres i samsvar med 
formuleringer i forskrift og utkast til mandat for USAM.
- Overordnet visjon om å bidra til attraktive utdanninger i regionen tas inn
- Bidra til utvikling av ny utdanning tas også tas inn

2-2018

Konklusjon
HH utarbeider nytt utkast som sendes på kort høring blant 
representantene. Mandatet fremmes deretter for styret i HN RHF.

Rapport om praksis i sykepleierutdanningen
Kirsti Kuosa, studieleder for Bachelorutdanning i sykepleie
IHO, Helsefak, UiT presenterte en foreløpig rapport om praksisstudier i 
spesialisthelsetjenesten. Rapporten er en del av et samarbeid mellom UiT 
og UNN, hvor målet er å styrke kvaliteten og øke antall praksisplasser for 
sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er todelt etter dagens ordning 
og etter innføring av nye retningslinjer (RETHOS).

Diskusjon rundt mer fleksibel tilnærming til praksisplasser. Overbooking. 
15-20 % frafall. Karakterkrav 3 i matte og 3 i norsk kommer fra neste år. 
God gjennomstrømming i Tromsø, høyere frafall ellers. Dreining til dag og 
poliklinisk. Utnytte kapasitet i kommunene bedre? Må det være 
sammenhengende perioder? Spesielt krevende på kirurgiske avdelinger. 

SCHs informert om epost ang. dette temaet til HOD. Rammeplanene legger 
begrensninger. RETHOS skal løse noen av disse problemstillingene og gir 
noe mer fleksibilitet. Sykepleierne skal utdannes der de trengs. SAMUT må 
gjøre seg kjent med RETHOS. Ikke senke kvalitetskravene.

3-2018

Konklusjon
Presentasjon legges ved referat. Rapporten behandles i september, og frigis 
deretter.

4-2018 Aktuelle saker fremover
Runde om aktuelle saker, og «arvesaker» fra USAM:

- RETHOS
- Smittevern
- Regional bemanningsmodell
- Master i akuttsykepleie, master i kardiologi



- Praksisrapport USAM
- Praksisrapport UiT
- Praksisplasser for jordmorstudenter

De tre siste sakene bør sees i sammenheng og behandles samlet.

Konklusjon
AU tar initiativ for å forberede saksliste til møte i november. Korte 
saksfremlegg.

Vedlegg 
1. USAM Presentasjon av praksisrapporten
2. Samarbeid med universitetene utdanning

Bodø 11. september 2018
Halvor Hygen/referent


