
 

 

 

 

Felles undervisningsutvalg 

St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles undervisningsutvalg 04.12.2012 

 

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 
Brukerrepresentant Dag Sjong 
 
Forfall: 
Brukerrepresentant Anne Kvande   
Seksjonssjef Tore Romundstad   DMF 
Studentrepresentant Vania Cuellar  DMF 
Studentrepresentant Johanne Marie Iversen DMF 
Ansvarlig for uketjeneste Petter Quist Paulsen St.Olavs hospital  
 

 

Saksnummer Sakstittel 

  

28-12 

Vedtakssak 

Godkjenning av innkalling og referat 

Det kom en kommentar til referatet i relatert til saken som omtalte behov for å 

skaffe midler i forbindelse med Stortingsmelding 13. Dersom vi vurderer å søke 

om midler til senter for fremragende utdanning bør vi vurdere sammensetning 

av utvalget for å svare på oppfordringen i meldingen om samarbeid på tvers av 

flere institusjoner (HiST, primærhelsetjenesten). Dette er ikke aktuelt på 

nåværende tidspunkt gitt mandatet utvalget har fått fra felles ledermøte ved 

St.Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultet.  

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og referat godkjennes 

29-12 

Diskusjonssak 

Forslag til kartlegging av utdanningsoppgaver  

Innspill i møtet er tatt med i skjemaet som vil inngå i videre arbeid.  

 

Felles utdanningsutvalg kom med noen innspill til refleksjon og til videre arbeid: 

i hvilken grad vi kan lykkes med kartleggingen som baserer seg på at 

enkeltpersoner svarer? Hva er hovedmålet med kartleggingen; at vi kan få en 

oversikt, men også øke bevisstheten og ansvaret i institusjonen for 

utdanningsoppgaver.  

Kan vi lære av liknende kartlegginger eller registreringssystem i andre 



universitetssykehuset? For eksempel er det gjort et arbeid Helse Nord på UNN.  

Vi vil få feil og mangler i dataene men det vil likevel være viktig å komme i gang 

med en kartlegging.  

 

Utvalget kom med følgende forslag til videre arbeid med kartlegging: ta 

utgangspunkt i hva som finnes av informasjon i de enkelte institusjoner. Hva 

ligger i Timeplan og hva har sykehuset oversikt over? Hvilke systemer finnes på 

HiST? HiST kan forespørres om hvilke muligheter som finnes. 

Hvordan dette arbeidet løftes videre ut av gruppa må beskrives i en aksjonsplan 

som sier noe om prosess og operativt ansvar. Utvalget trenger en administrativ 

ressurs som kan bistå i å samle dataene vi får inn. Dette vil kreve en 

prosjektbeskrivelse som sier noe om hva som kreves, prosess for arbeid og 

ressurser.  

Arbeidet i utvalget må forankres i Felles ledermøte hvor klinikksjefer og 

instituttledere deltar.  

 

Konklusjon: 

Sekretariatet utarbeider en plan for videre prosess med ansvarspersoner og 

tidsfrister. HiST må også involveres i dette arbeidet.  

30-12 

Diskusjonssak 

Felles utfordringer for DMF og St.Olav – prioritering av oppgaver 

 

Felles utdanningsutvalg kom med innspill til notatet som var sendt ut på 

forhånd: 

 

Satsingsområde 4: Utvalget stilte spørsmål om kurs i klinisk veiledning kan 

samkjøres med øvrige kurs i veiledning. Kurs som har vært kjørt i veiledning har 

dreid seg i hovedsak om forskningsveiledning. Behovet i klinikken dreier seg om 

kompetanse innenfor veiledningspedagogikk dreid mot veiledning i praktiske 

ferdigheter. Det kan være mulig å bygge dette opp som ulike moduler i et kurs 

hvor det er viktig at kompetansen innenfor klinisk veiledning heves og 

verdsettes.  

Vi har allerede mye god kompetanse innenfor området, blant annet innenfor F-

lab, og det finnes ressurser i regionen som kunne bidratt positivt.  

 

Konklusjon: Utdanningsutvalget bør være bestiller og ikke utfører når det 

gjelder kurs i klinisk veiledning. Hilde Grimstad, Johan Skomsvoll og 

sekretariatet utarbeider et forslag til en bestilling til neste møte i AU.  

 

Satsingsområde 3: Fakultetet opplever at det mangler en ansvarlig adresse for 

utdanningsspørsmål hos St.Olavs Hospital når det gjelder medisinstudiet og 

masterstudier. Dette gjør det problematisk og tungt å løse utdanningsspørsmål. 

UNN har en klinisk utdanningsavdeling som ivaretar alt av klinisk utdanning, i 

tillegg til klinisk forskningsavdeling. Det vil være nyttig å invitere representant 

fra UNN som kan fortelle om hvordan de er organisert.  

 



Konklusjon: Johan Skomsvoll og Grete O. Samstad lager et utkast til hvordan 

organiseringen kan gjøres ved St.Olav og lager et forslag til en anbefaling som 

kan gå fra utdanningsutvalget til Felles ledermøte.  

 

Satsingsområde 1: Utdanningspris – se gjennomgang neste sak.  

 

31-12 

Diskusjonssak 

Statutter for utdanningspris 

Notat som var sendt ut på forhånd ble gjennomgått. Endelig forslag utarbeides 

av AU og forankres i neste møte i Felles utdanningsutvalg. Planer for 

utdanningsdagen drøftes på neste møte.  

 

32-12 

 

Eventuelt 

 Sammensetning av utvalget må relateres til mandatet og settes opp 

som sak i neste møte 

 Plassering av utvalget i struktur/organisasjon settes opp som sak i neste 

møte 

 Referat fra Karolinska – utsettes til neste møte 

 Tur til UNN. Silje Paulsen tar kontakt med UNN og undersøker mulige 

datoer for reise. Det kan være en mulighet for å kombinere med 

utdanningskonferansen i april. Dette diskuteres videre på neste møte.  

 

 

 


