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Tilstede: 

Medisinskfaglig sjef Johan Skomsvoll (Leder)  St.Olavs hospital 

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad St.Olavs hospital 

Klinikksjef Runa Heimstad   St.Olavs hospital 

Ansvarlig for uketjeneste Petter Quist Paulsen St.Olavs hospital  

Prodekan Hilde Grimstad   DMF 

Prodekan Svanhild Schønberg   DMF 

Instituttleder Jon Magnussen   DMF 

Studentrepresentant Johanne Marie Iversen  

Studentrepresentant Vania Cuellar 

Brukerrepresentant Anne Kvande   

Seksjonssjef Tore Romundstad   DMF 

Forfall: 

Instituttleder Vibeke Videm   DMF 

 

 

Saksnummer Saksreferat 
  
01-12 Godkjenning av innkalling 

Johan Skomsvoll ønsker velkommen. Medlemmene presenterer seg.  
 
Vedtak: 
Innkalling godkjennes 
 

02-12 Gjennomgang av mandat – mulig navnendring 



 Utvalget diskuterte mandatet. Viktigheten av et aktivt samarbeid med Felles 
forskningsutvalg ble understreket. Dette vil gjøre det enklere å se utdanning 
og forskning i sammenheng. Det påpekes at ph.d-utdanningen også er en 
viktig del av utvalgets arbeidsområde og at både Felles utdanningsutvalg og 
Felles forskningsutvalg tar dette inn i sitt mandat.   
 
Forslag om navnendring ble diskutert. Det ble fremholdt at utvalget skal 
arbeide med utdanning på et overordnet nivå og ikke kun undervisning. 
Ordet undervisning i mandatet bør erstattes med utdanning gjennomgående 
i hele mandatet.  
 
Vedtak: 
Navnet på utvalget endres til Felles utdanningsutvalg. 
Mandatet bearbeides og endringsforslagene tas inn. Nytt forslag til mandat 
presenteres på neste møte.  

03-12 
 

Utvalgets forretningsorden og møteplan for 2012  
 
Vedtak: 
Møteplanen vedtas. 
Utvalget har 3 møter per semester i en oppstartsfase. Saker kan meldes inn 
til sekretariatet på forhånd.  
 

04-12 
 

Orientering om ordning ved andre universitetssykehus 
Saken må utsettes da vi ikke har fått tilbakemelding på våre forespørsler til 
de andre universitetssykehusene.  
 

05-12 
 

 Strategi og handlingsplan for utvalget 
 
Det foreslås at et arbeidsutvalg nedsettes. Arbeidsutvalget bes utarbeide et 
forslag til handlingsplan med basis i innspillene som kommer i møtet.   
 
Følgende innspill kom i møtet: 

• Handlingsplanen må fange opp punktene fra Stortingsmelding: 
Utdanning for velferd. 

• Det er viktig å ha med i tankene at det vi arbeider med skal være det 
aller viktigste dette utvalget skal ha fokus på og diskutere; punkt 4 og 
5 bør komme høyere opp.  

• Når det gjelder punkt 5 ble det påpekt at FUU ikke kan finne 
løsninger. Men vi kan bidra med synspunkter.  

• Når det gjelder medisinstudiet er det spesielt viktig å oppnå en 
enighet/omforent forståelse av hvilke oppgaver som skal løses av 
St.Olavs og DMF for å gjennomføre medisinstudiet. Kan dette løses 
gjennom en presisering av rammeavtalen? 

• Det kom forslag om å legge inn et punkt 1 som sier at FUU skal 
identifisere de viktigste utfordringer vi har for samarbeidet om 
utdanning mellom St.Olavs og DMF.  

 
Vedtak: 
Utvalget setter ned arbeidsutvalg bestående av Johan Skomsvoll, Grete O. 
Samstad, Hilde Grimstad, Svanhild Schønberg, Runa Heimstad og Vania 
Cuellar. 



 
06-12 
 

Hvilke virkemidler har utvalget – henvendelse til direktør og dekanus 
 
I Tromsø har de opprettet et Helsefaglig fakultet og tilsvarende utvalg i 
Tromsø har midler til å tildele kombinerte stillinger. Ved universitetet er det 
ofte slik at utdanning blir prioritert etter forskning. Derfor mener utvalget 
det ville styrke utdanningsfeltet dersom utvalget har økonomiske virkemidler 
som kan bidra til at vi kan jobbe mer målrettet for å styrke fokus og kvalitet 
på utdanning. 
 
Vedtak: 
Utvalget retter en henvendelse til direktør og dekanus og etterspør 
økonomiske virkemidler som legges til utvalget. 

07-12 
 

Ønsket bakgrunnsinformasjon for utvalget – en oversikt over undervisning 
som gis ved universitetssykehuset og ressurser som bidrar.  
 
Utvalget mener det blir svært viktig at bestillingen formuleres konkret. 
Arbeidsutvalget bidrar til å formulere bestillingen slik at vi får den 
informasjonen vi er ute etter 

08-12 
 

Orientering fra utdanningsutvalget ved NTNU 
 
NTNU får besøk fra NOKUT til høsten. Formålet er å sikre og fremme kvalitet 
i høyere utdanning. NOKUT er et tilsynsorgan og godkjenner utdanninger. Vi 
har fått varsel om at tilsynet vil ha fokus på praksis og Ph.d-utdanninger. I 
den forbindelse jobber fakultetet med å revidere KVASS (nettbasert 
kvalitetsstøttesystem for undervisning, læring og støtteprosesser) hvor blant 
annet roller og ansvar i utdanningen er definert. Dersom NOKUT kommer er 
samarbeidet med St.Olavs sentralt. I tillegg blir utplassering i 
allmennlegetjenesten viktig. Generelt er det viktig å sikre kvalitetssikring av 
utdanningen i praksis. Hvordan arbeider vi med dette og hvordan håndterer 
vi avvik? Dette kan være tema også for FUU.  
 

09-12 Orientering om planer for revisjon av medisinstudiet 
 
Hilde Grimstad orienterte om hvilke prinsipper som ligger til grunn for 
medisinstudiet ved DMF og hvordan studiet er bygd opp. Utdanningen er 
bygd opp rundt kompetansemål. Her kan St.Olavs gi innspill til hvilke 
kompetanser de ønsker legene skal ha når de er ferdige.  
Utdanningen må tilpasses helsetjenesten.  
Grete Samstad peker på den store fordelen det er å ha klinikere som 
veiledere studentene praktisk og også underviser i teorien. Hun påker at 
dette er unikt blant helseutdanningene.  
 
Det medisinske fakultet er nå i startfasen med et revisjonsarbeid for 
medisinstudiet. 
Bakgrunnen: legerollen er i endring, endringer i samfunnet og i 
helsetjenesten. Utvikling i medisinsk kunnskap og teknologi.  
Nye rammer: blant annet stortingsmelding om helseutdanningene, nasjonal 
helse- og omsorgsplan, lov om kommunal helse- og omsorgstjenester og 
Samhandlingsreformen.  
Hovedprinsipper i studiemodellen videreføres.  



Utfordringer: primærhelsetjenesten, samhandling, teamarbeid, 
kvalitetssikring, pasientsikkerhet, innovasjon, global helse, ernæring. 
Alle fagmiljøer vil ha mer undervisning for sitt fag.  
Det er allerede gjort en systematisk gjennomgang av all undervisning og 
knyttet denne opp til læringsmål. 
Stortingsmeldingen Utdanning for velferd – åpner for 3-årig bachelor og 3-
årig master. Dette vil være en vei ut av medisinstudiet for de som finner ut at 
de ikke ønsker å fullføre.  
Revisjon er en av fire handlingsplaner ved fakultetet. Arbeidet skal gå over to 
år – implementering høsten 2014. Det vil være et stort prosjekt med 
deltakere fra vitenskapelige, studenter, ansatte ved St.Olavs, 
primærhelsetjenesten osv.  
 
Felles utdanningsutvalg vil få en viktig rolle og ønsker å holdes oppdatert om 
arbeidet. 
  
Trondheim Helseklynge: jobber med interprofesjonelt utdanningstiltak – 
flere profesjonsgrupper skal møtes og øve på samhandling.  
 

10-12 Orientering om programporteføljen ved DMF 
 
Svanhild Schønberg orienterte om programporteføljen ved fakultetet 
innenfor master og etter- og videreutdanninger. 
Informasjon om dette finnes her: http://www.ntnu.no/dmf/studier  
 
 

 

 


