
 

 

 

 

Felles undervisningsutvalg 

St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles undervisningsutvalg 04.06.2012 

 

Tilstede: 

Medisinskfaglig sjef Johan Skomsvoll (Leder)  St.Olavs hospital 

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad St.Olavs hospital 

Klinikksjef Runa Heimstad   St.Olavs hospital  Til kl 14.00 

Prodekan Hilde Grimstad   DMF 

Prodekan Svanhild Schønberg   DMF   Til kl. 14.15 

Brukerrepresentant Anne Kvande   

Seksjonssjef Tore Romundstad   DMF 

Studentrepresentant Johanne Marie Iversen DMF 

Forfall: 

Ansvarlig for uketjeneste Petter Quist Paulsen St.Olavs hospital  

Instituttleder Vibeke Videm   DMF 

Studentrepresentant Vania Cuellar  DMF 

 

Saksnummer Saksreferat 

  

17-12 
Vedtakssak 

Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling og referat ble gjennomgått i møtet.  
Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 
 

18-12 
Vedtakssak 

Gjennomgang av Handlingsplan. 
Handlingsplanen ble gjennomgått og diskutert. 
Vedtak: 
Handlingsplanen er et dynamisk arbeidsdokument og vil måtte endres i takt 
med utvalgets arbeid. Utvalget vedtar handlingsplanen slik den nå foreligger 
med foreslått prioritering og tidsplan, med de kommentarer og endringer 



som ble gjort i møtet.  

19-12 
Vedtakssak 

Brev til direktør og dekanus 
Innholdet i foreslåtte brev ble gjennomgått og diskutert. 
Vedtak: 
Utvalget godkjenner foreslåtte brev med de endringer som ble foreslått med 
presiseringer og budsjett for hvert tiltak. Utvalget ber sekretariatet sende 
brevet på sirkulasjon blant utvalgets medlemmer før det sendes til direktør 
og dekan. 

20-12 
Orienteringssak 

 Orientering om Helse Bergens sitt opplegg for mottak og praksis for 
studenter og turnuskandidater, v/Grete Ottersen Samstad 
Helse Bergen har et system for mottak av studenter og turnuskandidater. 
Systemet for mottak er felles for alle studentgrupper. De bruker et system 
for kompetansekartlegging og kompetanseheving som leveres av Dossier. 
Dette systemet er også kjøpt inn av Helse Midt-Norge. Systemet kan 
benyttes i opplæringen av studenter og turnuskandidater for å dokumentere 
opplæringen som er gjennomgått.  
Det er interessant å kartlegge hvilken opplæring som gis i oppstart av praksis 
av arbeidsgiver og hvilken opplæring som gis av utdanningsinstitusjon. 
Overlapper det – eller er det noe som mangler? Gis opplæringen til rett tid i 
studiet/praksisperioden? Et verktøy som kan benyttes til å dokumentere 
opplæringen som gis vil være viktig for å kunne evaluere opplæringen.  
 

21-12 
Orienteringssak 

 Samspillmeldingen – orientering v/Hilde Grimstad og Grete Ottersen 
Samstad 
Orientering om Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd – 
Samspill i praksis.  
Meldingen viser retningen vi skal bevege oss i. Virkemidlene er ikke tema i 
denne meldingen – dette vil komme i neste omgang.  
Det er viktig at de ulike aktørene – Kommunene, Helseforetakene, 
Høgskolene og universitetet, møtes som en trekant. Dette er løst i Nord-
Norge og vil løses i Midt-Norge ved at representanter fra de regionale 
samarbeidsorganene og KS møtes i et samlet forum.  
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) forsøkes løst i Midt-Norge via et 
prosjekt i regi av Trondheim Helseklynge.  
Presentasjon ligger ved referatet.  
 
Hva betyr Samspillmeldingen for FUU? 

 Innspill på hvilken kompetanse som trengs. 

 Undervisning i praksisfeltet – omfang, kjennetegn på kvalitet og 
relevans 

 Veiledningskompetanse 

 Andre ting? 
Det er viktig med kompetanse på tvers av profesjoner. Et eksempel kan være 
lovgivning fra et fagfelt som er viktig på flere områder for pasienten.  
 

22-12 
 

Eventuelt 
Johanne Marie Iversen orienterer om ar Oslo Universitetssykehus nylig har 
vedtatt en utdanningsstrategi. Strategien legges ved referatet til orientering. 

 

 


