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SAMUT møtereferat 1/2018

Møtedato 15 sep 2018 kl 1100-1600
Møtested Bodø, Helse Nord RHF, rom Oversikten
Neste møte 6 feb 2019, Tromsø, UiT, rom TBD

Til stede
Anita Mentzoni-Einarsen, HN RHF AME Geir Lorem, UiT GL
Siv Cathrine Høymork, HN RHF SCH Terje Steigen, UiT TS
Brite Jacobsen, HN RHF BJ Ranveig Rotmo, Nord universitet RR
Halvor Hygen, HN RHF HH Mathilde Olbrekk, student MO
Hege Roland Persson, UNN HF HRP Arne Vassbotn, RBU AV
Silje Lægreid, UNN HF SL
Astrid Dagmar Jacobsen, NLSH HF ADJ Innkalt på sak:
Evy Adamsen, FIN HF EA Mia Andresen, KD MA
Anne Ingeborg Pedersen, HSYK HF AIP Bjørg Nilsen Barge, UNN HF BNB

Trine Glad, UiT TG

Forfall
Ingjerd Gåre Kymre, Lisa Friborg, Thrina Loennechen, Kevin Wang

Saksnr Sak
5-2018 Agenda

Gjennomgang av agenda og presentasjonsrunde.
 

6-2018 RETHOS - sykepleie og praksisstudier

MA orienterte om arbeidet med RETHOS, og hvordan det nye 
styringssystemet kan brukes. 

Alle programgruppene har valgt å si noe om praksisdelen. Retningslinjene 
representerer et skifte av fokus fra input til output, definert som 
læringsutbyttbeskrivelser (LUB’er). LUB’ene vil da være retningsgivende 
for valg praksisplass og varigheten. Praksisstudiene beskrives altså på et 
overordnet nivå, og praksisperiodene blir ikke lengre tidsstyrt. Mange av 
barrierene fjernes, men det totale antallet uker blir stående igjen. 
Simulering kan benyttes, men ikke fullt ut erstatte pasient/bruker kontakt.

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


Arbeidet med retningslinjene har vært preget av en balansegang mellom 
detaljering og frihet. UH-sektoren har som regel fremmet ønske om 
autonomi. Det har vært viktig å sikre at retningslinjene er i samsvar med 
det Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Sykepleierutdanningen ligger på 
nivå 6.2 i dette rammeverket. 

Forskriftsfesting av RETHOS er under vurdering. Det er heller ikke avklart 
om videre- og masterutdanninger skal inn i det samme styringssystemet.

Konklusjon
SAMUT vurderer å gi flg. innspill til KD og/eller RETHOS:

- Nasjonalt samarbeidsorgan mellom UH-sektoren og tjenestene?
- Veiledning på nye måter, ref prosjekt Kvalitet i praksisstudier fra 

UHR
- Etablere plattform for deling av gode løsninger av praksisstudier? 
- Regional kartlegging av aktørene/interessentene i praksisstudiene?
- Forslag til videre struktur etter at RETHOS legges ned i 2020

AU SAMUT forbereder eventuelle innspill. 

SAMUT bør være representert på RETHOS implementeringskonferanse 
19. mars 2019. 

USAMs praksisrapport - presentasjon og veien videre

TG presenterte rapporten og de ti anbefalingene fra utvalget, se 
presentasjon vedlagt saken. 

SAMUT diskuterte anbefalingene og konkluderte.

Vedlagt saken ligger det også tre andre rapporter som er retningsgivende i 
det videre arbeidet med praksisplasser i Helse Nord.

Merk at utvalgets mandat ikke omfattet medisinstudiet. Dette må evt. følges 
opp av en ny gruppe for å komplettere bildet av praksisstudie-situasjonen i 
Helse Nord.

7-2018

Konklusjon

Den videre oppfølgingen av praksisrapporten ivaretas slik: 

- SAMUT oppretter et felles koordineringsutvalg for praksisplasser 
hvor Helse Nord og begge universitetene er representert.

- NLSH/HSYK tar initiativ til å etablere et samarbeidsorgan med 
begge universitetene, tilsvarende det UiT har med UNN og NLSH.

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/#collapsibleContent_9fc05ab5-b80a-40c6-a0d5-9fdcc6df6013


- Universitetene har kontinuerlig fokus på tiltak for å redusere frafall 
slik at behovet for overbooking av praksisplasser blir mindre. 

- Helse Nord ber universitetene legge opp studieprogrammene for å 
unngå parallelle praksisperioder, der progresjonen i faget tillater 
det.

- UiT kommer med forslag til koordinerte rutiner for praksisbestilling 
for alle helse- og sosialfaglige studieprogram.

- Helse Nord anbefaler at universitetene involverer foretakene i 
revisjoner og evalueringer av studieprogrammene. SAMUT er et 
egnet organ for slike saker.

- SAMUT heller mot at studentene som hovedregel bør følge ordinær 
turnus, men spørsmålet må belyses nærmere før det konkluderes.

- SAMUT tar med seg anbefalingen om å vurdere nye 
veiledningsmodeller og - former videre. Likeså at foretakene og 
universitetene bruker riktig kompetanse i veiledning. Universitetene 
følger også opp behovet for økt veilederkompetanse i samarbeid 
med foretakene.

- Utredning av alternative praksisarenaer tas også videre, men er i 
stor grad et politisk spørsmål. SAMUT må følge med i RETHOS-
prosessen og trykke på for å skape åpning for alternative arenaer. 

Jordmorutdanningen - behov og muligheter

HH presenterte fremskrivinger av behovet for jordmødre i regionen. 

For øyeblikket er det rundt 290 ansatte, hvorav 182 er fast ansatt. 
De fast ansatte har relativt høy stillingsprosent (85%) og lav turnover 
(8%). 

Realistiske fremskrivinger viser at selv dagens kandidatmåltall (20) er for 
lavt til å dekke Helse Nords fremtidige behov. Vi oppnår heller ikke 
måltallet, i 2018 utdannet vi bare 13 kandidater.

BNB holdt en kort presentasjon av utfordringene vi med å sikre 
tilstrekkelig antall praksisplasser, og mulige løsninger på problemet.

8-2018

Konklusjon
Saken ble ikke ferdigbehandlet og settes opp igjen på neste møte.

9-2018 SAMUT mandat



HH orienterte om arbeidet med mandatet, innspillene og redigeringer som 
er gjennomført siden første utkast ble presentert for SAMUT, forholdet til 
USAMs mandat og styrebehandlingen i Helse Nord RHF.

Konklusjon
Mandatet ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF 21. november 2018, og er 
nå gjeldende. 

10-2018 Eventuelt

Vaksinering av studenter
SCH orienterte om saken og problemstillingen ble diskutert. 
Hovedspørsmålene var hvordan studentene skal få tilbud om vaksine, og 
hvem som skal være ansvarlige for vaksineringen. Kostandene er relativt 
små. 

Saken følges opp i to trinn:
2018: Universitetene bruker egnet kanal til å oppfordre studenter som skal 
ha pasientkontakt til å vaksinere seg, og at det er en forventning fra 
praksisstedet. Samtidig sørger helseforetakene for å legge inn et 
kontrollspørsmål når studentene kommer, om de er vaksinert og evt. en 
tydelig påminnelse.

2019: Universitetene jobber for å få etablert «vaksinestasjoner» på de 
respektive campusene.

Tema for SAMUT møter 2019
Saken utsettes til neste møte. Forslag til saker meldes til AU SAMUT. 

Alle vedlegg ligger på sak i First Agenda.

Bodø 27. september 2018

Halvor Hygen/referent


