
 

 

 

 

Felles undervisningsutvalg 
St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles undervisningsutvalg 02.05.2012 

 

Tilstede: 

Medisinskfaglig sjef Johan Skomsvoll (Leder)  St.Olavs hospital 

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad St.Olavs hospital 

Klinikksjef Runa Heimstad   St.Olavs hospital 

Prodekan Hilde Grimstad   DMF 

Prodekan Svanhild Schønberg   DMF 

Instituttleder Vibeke Videm   DMF 

Studentrepresentant Vania Cuellar  DMF 

Brukerrepresentant Anne Kvande   

Seksjonssjef Tore Romundstad   DMF 

Forfall: 

Studentrepresentant Johanne Marie Iversen DMF 

Ansvarlig for uketjeneste Petter Quist Paulsen St.Olavs hospital  

 

Saksnummer Saksreferat 
  
11-12 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble gjennomgått i møtet.  
Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 
 

12-12 
 

Gjennomgang av oppdatert mandat. 
Ordet undervisning ble endret konsekvent i hele mandatet i tillegg til 
endringene som allerede var gjort etter forrige møte.  
Vedtak: 
Mandatet godkjennes og bes sendt til dekanus og direktør for endelig 
godkjenning 



13-12 
 

Handlingsplan 
Handlingsplanen ble gjennomgått. Det ble diskutert om hvorvidt ph.d-
utdanningen skal inkluderes som et særskilt område. Utvalget konkluderer 
med at dette faller inn under den generelle betegnelsen som allerede står.  
 
Det ble også diskutert om opplæring av pasienter og pårørende skal 
inkluderes i handlingsplanen. Utvalget konkluderer med at dette ikke faller 
innenfor utvalgets mandat. Likevel er dette et viktig område for St.Olavs 
Hospital, men også for fakultetet som driver forskning på dette området. 
Temaet er også en del av medisinstudiet.  
 
Det blir viktig å konkretisere ytterligere i handlingsplanen – spesielt i punkt 
en. Innspill kan kommes med til sekretariatet. Punktene bør prioriteres og gis 
en tidsramme. Punkt to danner grunnlag for punkt en og vi bør derfor starte 
der.  
 
Konklusjon: 
Arbeidsutvalget arbeidet videre med handlingsplanen med basis i innspillene 
som kom i møtet. Øvrige innspill som ikke er konkretisert i referatet er 
skrevet inn i notatet og vil tas hensyn til i videre arbeid. Redigert notat legges 
ved referatet som utgangspunkt for ytterligere innspill.  
 

14-12 
 

Orientering om ordning ved UNN 
 
Tilsynelatende er mandatet mer teknisk og smalere enn vårt tilsvarende 
mandat. Årsaken kan være at utvalget er større og mer omfattende i omfang. 
Utvalget i Tromsø forvalter 12 millioner hvert år. Utvalget er bare rådgivende 
til ledermøtet, blant annet til fordeling av penger. Utvalget i Tromsø er 
topptungt med flere klinikksjefer og instituttledere som sitter i utvalget.  
 
Konklusjon: 
Utvalget tar orientering om mandatet til informasjon.  
 

15-12 
 

 Forslag til momenter til brev til direktør og dekanus 
 
Områder utvalget ønsker å kunne støtte er for eksempel arbeidet med økt 
veiledningskompetanse innenfor både klinisk veiledning og 
forskningsveiledning. Kombinerte stillinger er på det nåværende tidspunkt 
ikke vårt bord. Det foreslås at ferdigstilling av masteroppgaver er et av 
tiltakene som kan tildeles midler. Det må da være tydelig at denne 
ferdigstillingen bidrar til å nå utvalgets øvrige mål – ikke kun for å heve 
kompetansenivået i klinikken på generelt grunnlag. Det blir svært viktig å 
klargjøre målene for å tildele midlene.  
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget arbeider videre med henvendelsen til direktør og dekanus på 
bakgrunn av notatet og innspill fra FUU  

16-12 
 

Orientering om masterstudiet i Helseinformatikk og utfordringer knyttet til 
rekruttering av studenter.  
 
Programrådsleder Eric Monteiro orienterte om programmets utfordringer 



knyttet til rekruttering av studenter. Dette er et studieprogram som tilbyr en 
utdanning som retter seg direkte mot et område hvor helsevesen og 
databedrifter mangler kompetanse. Dersom rekrutteringen av studenter ikke 
tar seg opp vil programmet måtte avsluttes. Studiet er erfaringsbasert og det 
er lagt opp til at studentene kan jobbe ved siden av studiet. Studiet har en 
kostnad som antakelig ligger til grunn for problemene med rekrutteringen. 
Studieprogrammet ønsker en avtale med St.Olavs hospital for å sikre 
studentgrunnlaget. Utvalget påpeker at Helse Midt-Norge har IKT som 
satsningsområde og stiller spørsmål om de er inne i bildet. En avtale mellom 
utdanningsinstitusjonen og arbeidsgiver vil være i tråd med 
Samspillsmeldingen. I tråd med Samspillsmeldingen bør arbeidsgiver og 
utdanningsinstitusjonen samarbeide om å utarbeide kompetansemål for 
studieprogrammet. For å oppnå dette er det viktig at arbeidsgiver har høy 
nok kompetanse på området for å bidra til å definere riktige og gode 
kompetansemål. Utvalget spør videre om prisen på studiet er riktig. Det 
påpekes fra fakultetet at studiet subsidieres kraftig fra fakultetet allerede og 
at prisen ikke kan reduseres ytterligere. Det påpekes avslutningsvis at det er 
viktig at helsearbeidere har mulighet til å få finansiert sin etterutdanning av 
arbeidsgiver.  
 
Konklusjon: 
Utvalget tar presentasjonen og diskusjonen til orientering og oppfordrer 
programrådsleder til å kontakte Helse Midt-Norge for et samarbeid knyttet 
opp mot IKT-satsningen.  
 

 

Til neste møte: Samspillmeldingen 

Fellesmøte for AU for FFU og FUU 

 

 

 


