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SAMUT møtereferat 2/2019
Møtedato 9. mai 2019 kl 0900-1400
Møtested Bodø, Nord universitet, rom BODadm124
Neste møte 19. september 2019, Tromsø kl 1000-1500

Til stede
Anita Mentzoni-Einarsen, HN RHF AME Jan H. Rosenvinge, UiT JHR
Trine Olsen, UNN HF/HN RHF TO Nina Emaus, UiT NE
Brite Jacobsen, HN RHF BJ Terje Steigen, UiT TS
Halvor Hygen, HN RHF HH Trine Karlsen, NU TK
Hege Roland Persson, UNN HF HRP Ingjerd Gåre Kymre, NU IGK
Anne Ingeborg Pedersen, HSYK HF AIP Arne Vassbotn, RBU AV
Astrid Dagmar Jacobsen, NLSH HF ADJ Lisa Friborg, KS LF
Lena Elisabeth Nielsen, FIN HF LEN Kevin Wang, student KW

Innkalt på sak
Randi Børresen, UIT RB

Forfall
Silje Lægreid, UNN HF. Mathilde Olbrekk, student. Ranveig Rotmo, NU.

Saksnr Sak
Presentasjon, agenda og referat
Presentasjon, gjennomgang av agenda og referat fra forrige møte. 

AME understreket at Skype kun benyttes unntaksvis. 

Medlemmer som reiser fra Tromsø ønsker at møtet skal starte en time 
tidligere, da det passer bedre med ankomsttiden for morgenflyet.

8-2019

Konklusjon
1. Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkninger.
2. SAMUT-møter i Bodø starter fra nå av kl 0800.

9-2019 Vaksinering av studenter - forslag til system
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. 

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


TS gikk gjennom utkast til system, se notat i saken. Oppgaven med å 
vaksinere en stor gruppe studenter (og elever) er omfattende, og det er 
behov for nærmere avklaringer av ansvar, finansiering og juridiske forhold. 
Konklusjon

1. TS og arbeidsgruppen redigerer forslaget og sender det på 
høringsrunde i SAMUT.

2. Helse Nord RHF tar deretter stilling til videre prosess regionalt, og 
hvorvidt saken bør løftes nasjonalt. 

3. Videre oppfølging i SAMUT.

Videreutdanning i akuttsykepleie ved UiT 
RB presenterte resultatene fra utredningen av videreutdanning i akutt- og 
mottakssykepleie ved UiT.

Alle HF-ene har meldt at de trenger kompetansen. Behovet tilsvarer ca. 16 
studenter årlig. Mulig opptak i 2022. Utviklingen i akuttmedisin driver også 
frem behovet. Det er viktig å heve kompetansen i mottak på både 
sykepleier og legesiden. 

Finansiering er hovedutfordringen. Andre utdanningsinstitusjoner jobber 
for å få på plass finansiering fra KD, men utfallet er uvisst. UiT estimerer at 
det trengs 1,5-2 ÅV for å opprette studiet. 

Nord universitet har ikke planer om å utvikle noe tilsvarende. Et tilbud ved 
UiT vil dekke behovet i regionen.

10-2019

Konklusjon
1. SAMUT stiller seg bak at UiT jobber frem en videreutdanning i akutt- 

og mottakssykepleie.
2. RHF-et og UiT løfter spørsmålet om finansiering til hhv. HOD og KD. 
3. Videre oppfølging i SAMUT.

Koordineringsutvalg praksisplasser - mandat
BJ presenterte forslag til mandat og fikk innspill fra SAMUT.

11-2019

Konklusjon
1. BJ oppdaterer mandatet og sender det på kort høring i SAMUT.
2. Koordineringsutvalget rapporterer til SAMUT.

12-2019 Kandidatmåltall 2019
TK og NE presenterte universitetenes kandidatmåltall og faktiske 
produksjon.

Kandidatmåltall UiT, Institutt for helse- og omsorgsfag
Bachelor-programmer:



• Fysioterapi, 33 kandidater. Ligger rundt måltallet. God søknad, men 
frafall. Tilbud til 45.
• Radiografi, 24 kandidater. Slitt med å nå tidligere. Tar opp ca. 30 for å nå 
tallet. God rekruttering.
• Ergoterapi, 20 kandidater. Samme som radiografi. Ligger rundt måltallet.
• Sykepleie, 282 kandidater hvorav Tromsø, 116 kandidater. Narvik, 33 
kandidater. Harstad, 62 kandidater. Hammerfest, 50 kandidater. Alta, 20 
kandidater (fra 2022). 20 % overbooking. Samlet sett oppnås 
kandidatmåltallet, men lokale variasjoner mellom studiestedene. 289 
produsert 2018, godt over kandidatmåltallet. Samisk sykepleierutdanning 
planlagt. Starter januar 2020.

Masterprogrammer:
• Jordmorfag, 20 kandidater. Begrenset tilgang til praksisplasser, tar opp 
bare 18 i år.
• ABIOK, 50 kandidater. Anestesisykepleie, 13 kandidater. Barnesykepleie, 
13 kandidater. Intensivsykepleie, 30 kandidater. Operasjonssykepleie, 14 
kandidater. Kreftsykepleie, 12 kandidater. Ikke opptak i 2019. 84 
kandidater i løp. Når kandidatmåltallene.
• Fysioterapi, 40 kandidater fordelt likt på de to studieretningene.
• Aldring og geriatrisk helsearbeid, master. Narvik og Harstad.
• Helsesykepleie, 30 kandidater totalt. 20 i Tromsø og 10 i Harstad.

Kandidatmåltallet som KD opererer med på medisinstudiet er 84. Dette 
måltallet stemmer ikke, og må korrigeres. 

Kandidatmåltall NU, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
• Paramedisin, 30 kandidater.
• Farmasi, 21 kandidater.
• Vernepleie, 30 kandidater.
• Sykepleie 352 kandidater totalt, hvorav 140 i Helse Nord (100 Bodø+40 
Mo/Vesterålen). Samordning til én felles studieplan.
• ABIOK, 26 kandidater. Neste opptak er i 2020.

Kandidatmåltallene nås. NU jobber med å øke kapasiteten på 
sykepleierutdanningen. Lars Vorland har bedt universitetet utdanne 100 
flere kandidater pr. år. 

TK orienterte også kort om arbeidet med ny studiestedsstruktur, og om et 
planlagt prosjekt for å rekruttere flere studenter til sykepleie og heve 
kvaliteten i praksisstudiene. Prosjektlederstillingen er utlyst. Tjenestene vil 
bli invitert til å delta.

Konklusjon
1. TS og HH sjekker kandidatmåltallene fra UiT opp mot tallene som 

KD og HOD opererer med. Her er det avvik som kan ha økonomiske 
eller andre uønskede konsekvenser.

2. Kandidatmåltallene tas opp som årlig sak i SAMUT.

https://www.nord.no/no/aktuelt/studiestedsstruktur/Sider/default.aspx


3. Leder for sykepleierprosjekt ved NU inviteres til å orientere SAMUT 
til høsten.

Veilederkompetanse - tilbud og behov
IGK orienterte om studietilbudet innen veiledningspedagogikk ved 
fakultetet, i tråd med UHRs nasjonale retningslinjer. 

Fakultetet tilbyr utdanning innen veiledningspedagogikk tilsvarende 30 stp 
fra 2019/2020. Det består av et 10 stp emne som kan bygges på med 
ytterligere 20 stp på masternivå.

NU etterlyser en kartlegging av behovet for veilederkompetanse i regionen. 
De vurderer å utvikle et eget tilbud for veiledere i paramedisin.

13-2019

Konklusjon
1. Tas til orientering.
2. Nord universitet og UiT vurderer grunnlaget for eget tilbud til 

veiledere i paramedisin, lavere nivå.

14-2019 Eventuelt
Universitetene melder inn nye studentmedlemmer til møtet i september.

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

Bodø 23. mai 2019

Halvor Hygen/referent

https://auth.firstagenda.com/

