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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 Ingjerd Gåre Kymre, NU IGK
Hege Roland Persson, UNN HF HRP Ranveig Rotmo, NU RR
Mai-Liss Larsen, UNN HF SL Kevin Wang, student KW
Astrid Dagmar Jacobsen, NLSH HF ADJ Mathilde Olbrekk, student MO
Evy Adamsen, FIN HF EA Arne Vassbotn, RBU AV
Anne Ingeborg Pedersen, HSYK HF AIP

Innkalt på sak
Bjørg Nilsen Barge, UNN HF BNB Sigrun Kongslien, UiT SK

Forfall
Lisa Friborg, KS

Saksnr Sak
1-2019 Agenda

Gjennomgang av agenda og presentasjonsrunde.
 

2-2019 Praksisrapporten - oppfølging
HH gikk gjennom oppfølgingspunktene fra forrige møte. 

Det viktigste punktet er opprettelse av regionalt koordineringsutvalg for 
praksisplasser. Foretakene har meldt inn medlemmer. Nord universitet 
meldte inn Hilde Holm Solvoll på møtet. UiT kan ikke melde inn nå grunnet 
vakanse. Helse Nord RHF ved Brite Jacobsen leder arbeidet. 

Studentene skal som hovedregel følge ordinær turnus når de er i praksis, så 
lenge dette gir godt læringsutbytte. Enkelte studenter kan ha særskilte 
behov for tilpassing. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Nye praksisarenaer er viktig for å oppnå tilstrekkelig kapasitet. 
Finansiering og kontorplass er utfordrende. Internt på sykehusene kan 
poliklinikkene brukes mer aktivt.

Konklusjon
SAMUT besluttet at BJ leder koordineringsutvalget. UiT melder inn sitt 
medlem og vara så snart det er klart. Utvalget presenterer forslag til 
mandat på neste møte. Mandatet knyttes til anbefalingene i 
praksisrapporten. I tillegg skal utvalget sikre økt forutsigbarhet (min. 2 år) 
og foreslå hvordan ubenyttede plasser skal håndteres.

Videreutdanning sykepleie ved Nord universitet 
IGK orienterte om felles masterprogram i spesialsykepleie som omfatter 
ABIOK-utdanningene. 

Programmet følger rammeplanen fra 2005. Det har siden oppstarten i 2014 
vært mulig å avslutte etter oppnådde 90 eller 60 studiepoeng. 

Det ligger an til at masterprogrammet foreløpig videreføres med opptak i 
2020, men i løpet av 2019/2020 må universitetet ta stilling til om de skal:

Reakkreditere ABIOK til videreutdanninger på masternivå, 90 og 60 
studiepoeng, som kan innpasses i master i helsevitenskap, eller utvikle et 
toårig masterprogram for ABIOK.

3-2019

Konklusjon
Nord universitet involverer Helse Nord i arbeidet med nytt masterprogram. 
SAMUT holdes orientert.

Vaksinering av studenter - oppfølging
SCH orienterte om hva som ble diskutert og besluttet på forrige møte.

Universitetene orienterte om arbeidet med influensavaksinering 
inneværende sesong.

Helse Nord ønsker å få på plass et regionalt system for vaksinering av 
studenter.  Utgangspunktet var influensavaksine, og men det er behov for å 
se på løsninger for andre typer vaksineringer også. 

4-2019

Konklusjon
En arbeidsgruppe bestående av TS, KW og AIP utarbeider forslag til løsning. 
Forslaget presenteres for SAMUT 9. mai.

5-2019 Jordmorutdanningen - oppfølging



SK orienterte om oppretting av master i jordmorfag ved UiT og kravene til 
praksisstudier på til sammen 60 studiepoeng. Kravene er regulert i EUs 
yrkesdirektiv, med aktivitetskrav som 50 fødsler og veiledning en til en. 
Praksisomfanget endres ikke, og mesteparten gjennomføres på 
foretaksnivå. 

Kvoteordningen ser ut til å kunne falle bort, det blir i alle fall ikke nord-
norsk/samisk kvote i 2019. Det betyr at nordnorske søkere kan bli 
utkonkurrert. UiT har bedt om å få videreføre tidligere kvoteordning. Saken 
må på departementsnivå. 

Det er krevende å nå kandidatmålet på 20. Foretakene ber om å få færre i 
praksis, begrunnet i nedgang i antall fødsler. 14-16 plasser er signalet fra 
foretakene. Dette året var det bare flaks som gjorde det mulig å få 
gjennomført, siden Helse Midt kunne ta imot noen kandidater. 

SK foreslår seks ulike tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i 
praksisstudiene i jordmorfag, se side 6 i presentasjonen. 

Konklusjon
Koordineringsutvalget for praksisplasser får i oppdrag å følge opp 
anbefalingene SK presenterte. 

En viktig del av dette er å sikre bedre forutsigbarhet i praksisplassene for 
jordmødre og andre studenter. Når fødselstallene er lave må jordmødre 
prioriteres fremfor andre grupper i praksis slik at aktivitetskravene kan 
nås. Partene kan gi innspill om dette i høring RETHOS fase 2.

RETHOS fase 3 vil gi nye retningslinjer og muligheter for 
jordmorutdanningen. SAMUT må koble seg på arbeidet når det starter og 
være representert i programgruppen.

Studentevalueringene tilsier at det bør være minimum to jordmor-
studenter på hvert sted. Det vil gi bedre kapasitetsutnyttelse, uten at 
læringsutbytte svekkes.

Utvalget bes vurdere prosjekt på utvalgte fødestuer hvor fødselstallene 
tilsier at de har kapasitet. UiT har en 20 % prosjektstilling som kan kobles 
på.

Det kan være behov for å løfte noen av punktene nasjonalt. HOD/KD er i 
dialog om RETHOS og kravene til praksis hvor ADJ deltar. ADJ vurderer hva 
som eventuelt bør tas med på neste innspillsmøte.

6-2019 RETHOS fase 2 - felles innspill fra SAMUT 

Innspill til høring i RETHOS fase 2 er fremdeles i prosess ved foretakene og 
universitetene. 



Konklusjon
På møtetidspunktet var det ikke grunnlag for noe felles innspill fra SAMUT.

7-2019 Eventuelt

Mulige tema for SAMUT møter 2019
- Felles strategi for utdanning
- Revidering av kompetanseplan Helse Nord 
- Veiledningskompetanse, hva har vi og hva trenger vi?
- Teknologistøttet læring og simulering

Alle vedlegg ligger på sak i First Agenda. Pålogging https://auth.firstagenda.com/

Bodø 24. februar 2018

Halvor Hygen/referent

https://auth.firstagenda.com/

