
 

 

 

 

Felles undervisningsutvalg 

St. Olavs Hospital og DMF/NTNU 

 

 

Referat fra møte i Felles undervisningsutvalg 17.10.2012 

 

Tilstede: 

Medisinskfaglig sjef Johan Skomsvoll (Leder)  St.Olavs hospital 

Prodekan Hilde Grimstad   DMF 

Prodekan Svanhild Schønberg   DMF    

Brukerrepresentant Anne Kvande   

Seksjonssjef Tore Romundstad   DMF 

Instituttleder Vibeke Videm   DMF 

Arild Faxvaag, Rune Standal og Hans Martin Tunaal deltok på sak 26-12 

Forfall: 

Studentrepresentant Vania Cuellar  DMF 

Studentrepresentant Johanne Marie Iversen DMF 

Ansvarlig for uketjeneste Petter Quist Paulsen St.Olavs hospital  

Helsefaglig sjef Grete Ottersen Samstad St.Olavs hospital 

Klinikksjef Runa Heimstad   St.Olavs hospital   

 

Saksnummer Saksreferat 

  

23-12 
Vedtakssak 

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

24-12 
Diskusjonssak 

Felles strategi for det integrerte universitetssykehus 
Felles ledermøte mellom St.Olavs Hospital og Det medisinske fakultet har 
besluttet at det skal utarbeides en felles strategi og en visjon for det 
integrerte universitetssykehus. Notat om arbeidet med felles strateg ble 
gjennomgått og drøftet i møtet. Notatet lå ved innkallingen.  
 



Videre tidsplan for arbeidet med en felles strategi er som følger:   
25. Oktober: workshop for ledelsen hvor en felles strategi meisles ut.  
26. November: ledelsen reiser til Karolinska Institutet og Karolinska Sjukhuset 
for å lære om prosessen mot et tettere samarbeid har vært gjennomført der.  
 
Felles utdanningsutvalg mener det blir viktig at vi raskt blir konkrete på tiltak 
og handling.  
 
Når det gjelder Integrasjonsrapporten pekes det på en svakhet på 
utdanningssiden; rapporten tar ikke hensyn til sykehusets interaksjon med 
HiST.  
 
Planen nå er i første omgang å legge en strategi og handlingsplan for 
samarbeidet mellom DMF og St.Olav samtidig som infrastruktur og 
organisatoriske løsninger ikke ekskluderer samarbeidet med HiST (og 
Trondheim Kommune).  
 

25-12 
Orienteringssak 

Svar fra direktør og dekanus på henvendelse om eget budsjett for utvalget. 
 
Direktør og dekanus har svart at det ikke finnes rom på budsjettet for en 
tildeling til Felles utdanningsutvalg. Det betyr ikke at vi ikke kan søke om 
midler igjen i forbindelse med neste budsjettrunde.  I sitt svar oppfordrer 
direktør og dekanus utvalget til å søke om eksterne midler for å finansiere 
noen av tiltakene som er foreslått i utvalgets brev.  
 
Hilde Grimstad orienterer om at Nokut vil lyse ut midler til Senter for 
fremragende utdanning. Dette kan være en mulighet til å skaffe eksterne 
midler.  
 
Utvalget mener videre at vi bør søke om midler til å dele ut en pris i klinisk 
utdanning. Prisen må skille seg fra eksisterende priser: studentenes pris for 
beste forelesning og fakultetets utdanningspris.  
Prisen kan være knyttet til utdanningskvalitet og bør være en felles pris fra 
det integrerte universitetssykehus.  
 
Vi ønsker også å begynne med et begrenset kurs i klinisk veiledning.  

26-12 
Diskusjonssak 

 Orientering om mulig system for kartlegging av undervisningsaktivitet og 
diskusjon rundt mulige løsninger. 
 
Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling 
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De har igangsatt en 
rekke tiltak. Arild Faxvaag orienterte om Tiltak 42: Kartlegging av utdannings- 
og forskningsprosesser og oppgaver.  
 
Nasjonal IKT er RHF-enes organ og får sitt oppdrag fra RHF-ene sammen.  
 
Faxvaag er leder for fagforum for klinisk IKT. Sluttrapporten fra Tiltak 42 
legges ved referatet. Mer informasjon om Nasjonal IKT finnes her:  
http://www.nasjonalikt.no/no/om_nasjonal_ikt/ 
 
 

http://www.nasjonalikt.no/no/om_nasjonal_ikt/


Faxvaag presiserer at verktøy for kartlegging som utvalget etterspør kan 
forankres i Nasjonal IKT og kanskje også finansieres gjennom dette organet. 
Felles utdanningsutvalg kan vurdere om den kartleggingen og beskrivelsen 
som er utarbeidet i forbindelse med tiltak 42 kan brukes i vårt 
kartleggingsarbeid.  
 
Det er interessant å vite mer om hvem som har deltatt i arbeidet fra 
fakultetet og sykehuset for å vite hvilken informasjon som ligger til grunn for 
rapporten.  
 
Faxvaag orienterer videre om at dette er et verktøy som alle helseforetak 
kommer til å trenge. Utdanningsutvalget spør om det også kan være et 
lærestøttesystem. For at systemet skal kunne gi gode rapporter må systemet 
brukes til øvrig arbeid i utdanningsvirksomheten – for eksempel som 
lærestøttesystem. En slik funksjonalitet ville motivere brukerne til å legge inn 
data og dermed heve kvaliteten på rapportene man kan ta ut av systemet.   
 
Hvordan kan vi se eksisterende systemer ved fakultetet opp mot det som 
Faxvaag presenterer. Hvordan passer NTNUs læringsstøttesystem inn i 
dette? Utvalget mener det er viktig at de ulike systemer snakker sammen.  
 
Oppsummering: 
Hvordan Felles utdanningsutvalg arbeider videre med dette handler også om 
hvilke oppgaver utdanningsutvalget tar på seg og hva vi skal prioritere og 
fokusere på.  
 
Det må arbeides parallelt: både langsiktig med et program for fremtiden og 
kortsiktig manuelt og elektronisk for å kartlegge dagens situasjon.  
 
Vi må se på Helse Midt-Norge sin IKT-strategi og spille inn behovet for støtte 
på utdanning og forskning.  
 
 

27-12 
Orienteringssak 

Teambasert undervisning 
Orientering ved Hilde Grimstad 
Teambasert undervisning er en forholdsvis ny undervisningsmetode og vil 
prøves ut på medisinstudiet. Det er utviklet i USA og representanter fra DMF 
har vært i USA og hatt besøk av gjester fra USA i forbindelse med 
utarbeidelse av et opplegg hos oss. Metoden har vist seg å være en effektiv 
læringsmetode og gir gode resultater.  
 
Undervisningen er delt inn i en forberedelsesfase og en anvendelsesfase. 
Forberedelsesfasen er estimert til å vare om lag 1,5 time hvor studentene får 
læringsmål som de arbeider med ved individuell lesing. Deretter blir 
studentene testet individuelt ved en elektronisk FVO. Deretter gjennomgår 
de en teamtest FVO hvor de testes i de samme oppgavene. 
Videre er det en del som kalles appeal hvor studentene diskuterer resultater 
og svar på spørsmål dersom de er uenig i "fasit".  
Den påfølgende forelesningen skal hensynta resultat av tester og eventuell 
apell slik at innholdet blir tilpasset læringen som har skjedd i 
forberedelsesfasen.  
 



I anvendelsesfase arbeider studentene i grupper i et stort rom med 7-9 
studenter per gruppe. Gruppene blir testet i nye resonerende FVO. Svar 
gjennomgås i plenum og hvor studentene diskuterer og begrunner sine svar. 
Dette kan foregå over flere møter. Lengden på anvendelsesfasen kan variere 
men varer omtrent et par timer.  
 

28-12 
Diskusjonssak 

Status handlingsplan – planer for videre arbeid 
Handlingsplanen ble kort drøftet i møtet. Denne må nødvendigvis justeres i 
henhold til felles strategi. Likevel kan vi begynne med å identifisere 
samarbeidsutfordringer og arbeide videre med det. Dette vil være tema for 
møte 4. Desember.  
Videre er det viktig å starte arbeidet med kartlegging av utdanningsaktivitet.  
 

 

 


