
            

 

  
 

Referat fra møte 2. oktober 2015, kl. 9 - 11 
Felles Utdanningsråd mellom UiB-MOF og Helse Bergen 
Sted: Armauer Hansens Hus 4.etg, styrerommet 
          ____________ 
 
Sammensetning/ representanter 
UIB HB 
Jone Trovik, studieleder Klinisk institutt 2 
Jarle Rørvik, studieleder Klinisk institutt 1 
Astrid Blystad, studieleder Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin 
Inge Fristad, visedekan bachelor- og masterutd. 
Arne Tjølsen, visedekan for medisin 
 

Lars Birger Nesje, avd.direktør medisinsk avd. 
Lisbeth Rustad, avd.direktør hudavdelingen 
Britt Skadberg, klinikkdirektør barneklinikken 
Anita Lyssand, leder seksjon fag og utdanning 
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør HB 
 

Studentrepresentant Kaisa Haugland, medisin (vara: Marianne Ask Torvik) 
Studentrepresentant Heidi Brandt, medisin  
 
Sekretariat: 
Rådgiver Hilde Nesse, FoU-avdelingen Helse Bergen 
Rådgiver Kristin Walter, studieseksjonen MOF/UiB 

Ikke tilstede: Jone Trovik, Astrid Blystad, Lars Birger Nesje 
I tillegg: Anders Bærheim (vara IGS) 
 
 

 Godkjenning referat fra møtet 27.mai 2015 – ingen kommentarer 
 
 Sak 8/15 – Opplæring og kompetanse i systematisk HMS arbeid ila studiet  

v/ Marit Wallevik. Leder HMS avd i HB 
Grunnleggende forståelse av arbeidsmiljø og systematisk HMS arbeid samt ivaretagelse 
av helse, miljø og sikkerhet er viktig for medarbeidere i Helse Bergen. 
Presentasjon av noen viktige utfordringer, viste til grovkartlegging 2014/15.  
 
HMS i grunnutdanningen – drøfting av metode og form: 
- Skal utdanningene inneholde grunnleggende HMS? El er det arbeidsgivers ansvar? 
- Skal vi orientere studentene om forventninger til arbeidslivet?  Skal dette skje i 

relasjon til praksisperiodene eller som en mer generell del? 
- Må tenkningen om sikkerhet og risikoområder skje ved praksisrelatert arbeid, dvs. 

utvikle forståelsen hos studentene ved «styrt» erfaringsutvikling? 
- Bruke introduksjonen og refleksjonen om praksisrelaterte perioder til å ta opp tema 

som er viktige i denne sammenheng 
 
Ønske om etablering av en felles gruppe som kan ta drøftingene videre om hva vi skal 
integrere i studiet. Det bør være med noen fra studiesiden (blant annet Britt Skadberg, 
Lisbeth Rustad) og noen med særskilt kompetanse på pasientsikkerhet.  Erfaringen med 
pasientsikkerhetsarbeid i TVEPS er aktuelt å trekke inn. 
 



            

 

 Sak 9/15 - TVEPS (Tverrprofesjonell samarbeidslæring) v/Anders Bærheim 
Ringvirkninger av tverrfaglig undervisning. Orientering om erfaringer.  
 
TVEPS sine erfaringer med tiltak for å stimulere til tverrfaglig samarbeid i studieløpet ble 
drøftet i møtet. Det ble enighet om et oppfølgingsmøte mellom TVEPS og HUS for å se på 
muligheten for videre samarbeid. 
 
 

 Sak 10/15 - Ny studieplan i medisin. Status v/ Arne Tjølsen 
 

o Hospitering/tidlig praksis. Hvordan implementere dette best mulig i Helse Bergen?  
Et notat om den planlagte ordningen med oppstart januar 2016 ble lagt frem til 
drøfting, der punktet Ansvar for informasjon og veiledning trengte tydelige 
avklaringer.   
Diskusjon om ansvar og nivå i både sykehus- og fakultetsorganisasjon. Hvilket 
ansvar skal ligge til nivå 2-enhet, hvilket ansvar kan UiB-ansatte ha for 
sykehusansatte, hvilket ansvar skal en lege som veileder student ha?  
 
Notatet omformuleres i tråd med avklaringene som ble gjort, og en ny versjon 
presenteres i videre informasjon om ordningen.    Saken om tidlig hospitering/klinisk 
utplassering tas opp i møte med nivå-2 ledere i Helse Bergen 20. oktober.  

 
 

 Ingen saker meldt under Eventuelt 


