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Referat fra møte i Felles Utdanningsråd mellom UiB-MED,  
Helse Bergen (HB) og Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS) 
 
Tid: Tirsdag 19.12.17, kl.1030-1200 
Sted: Haukeland universitetssykehus, Bikuben kurs og konferansesenter. Finstuen  
 
Sammensetning/ representanter 
UIB- MED HB 
Steinar Hunskår, visedekan for utdanning 
Jone Trovik, studieleder Klinisk institutt 2 
Jarle Rørvik, studieleder Klinisk institutt 1 
Edvin Schei, studieleder Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 
Arne Tjølsen, leder programutvalg medisin 

Clara B. G. Gjesdal fagdirektør HB/ viseadm dir 
Lars Birger Nesje, avd.direktør medisinsk avd. 
Lisbeth Rustad, avd.direktør hudavdelingen 
Britt Skadberg, klinikkdirektør barneklinikken 
Anne Mette Koch, leder seksjon fag og utdanning 
 
HDS 
Petter Thornam, fagdirektør HDS 
Jesper Blomquist, representant HDS   

Studentrepresentanter: Anders Myhre Refsum (medisin) og Solveig Benno Ski (medisin) 
Vara: Gard Aasmund Skulstad Johanson 
Sekretariat:  
Hilde Nesse, rådgiver, FoU-avdelingen, HB og Kristin Walter, rådgiver studieseksjonen MED/UiB 
Observatører til saker i møtet: Marte Nørve Årvik og Vibeke Irgens (sak 8/17), Astrid Mette Husøy og 
Nina-Kleven Madsen (sak 9/17) 
Forfall: Edvin Schei, Jarle Rørvik, Anders Myhre Refsum, Solveig Benno Ski 
 
 
• Velkomst v/ Steinar Hunskår og en kort presentasjonsrunde av alle deltakere. 
• Innkalling og saksliste godkjent. Ingen saker til Eventuelt. 
• Referat fra forrige møte 26.04 2017 godkjent. 
 
Sak 8/17 Rutiner for internasjonale studenter. Forslag fra arbeidsgruppen v /Vibeke 

Irgens (HUS) og Marte Nørve Årvik (UiB). Oppfølging sak 7/16 
 
Marte Nørve Årvik presenterte saken. Arbeidsgruppen har kommet med noen 
konklusjoner/ anbefalinger i saken: 
 

1. Avdelinger/klinikker prioriterer å tilby plasser til studenter som søker fra universitet som 
har avtale med UIB.  

2. Det etableres felles søknadsfrister for UiB og sykehus og i forkant av hver 
søknadsperiode sender UiB ut et registreringsskjema til avdelinger/klinikker hvor det gis 
tilbakemelding på aktuelle perioder og kapasitet (ant stud) pr periode.  

3. Det må avklares hvem som skal være kontaktpersoner ved hver enkelt avdeling/klinikk.  
4. Arbeidsgruppen utarbeider administrative rutiner og arbeidsfordeling mellom UIB og 

Helse Bergen.  
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Momenter fra drøftingen:  
• Det må skilles mellom rutiner for internasjonale studenter og den hospitantprosessen som nå 

foregår ved Helse Bergen, men det må koordineres og samordnes rutiner på feltet 
• Antall plasser til int.stud må være forutsigbart for avdelingene. 
• Sikre et transparent opplegg ved at det er felles rutiner for veien inn/ søknadsprosessen. 
• Språkkrav er viktig ved søknad. Er det ønskelig at avdelinger reserverer seg mot å ta imot 

engelskspråklige studenter? Viktig at dette blir avklart internt ved sykehusene  
• Haraldsplass ønsker også å delta i utvikling av rutinene videre. 
  
Oppsummering/oppfølging: Rådet går inn for de rammene som er foreslått, men ber om at 
jobbes videre med detaljene slik at saken kan fremmes på nytt. Det er ønskelig at vi får på plass 
forslag til felles søknadsfrister og et strukturert opplegg ved avdelingene (modulisering). Det må 
vurderes om det er aktuelt med en rullerende søknadsfrist og ev rullering på modulene. 
Prinsippet om en vei inn for søkere står sentralt.  
  
 
Sak 9/17 Revidering av master i helsevitenskap studieretning for radiografer og 

bioingeniører. Innhold og innretning.  
v/ Una Sølvik (UiB), Astrid Mette Husøy (HUS) og Nina-Kleven Madsen (HUS). 
Diskusjon og innspill. 
 

Presentasjon v/ Una Sølvik. Revisjonsarbeidet aktualiserer noen problemområder i forhold til de 
krav som er stilt i særavtale mellom sykehuset, UiB og HVL (se vedlegg). I tillegg er foreslåtte 
endringer diskutert i samarbeidsmøter mellom fagmiljøene ved HUS, HVL og UiB hvor 
følgende utfordringer løftes frem: 

• Revidert Master i Helse og Samfunn tilbys på heltid med opptak annen hvert år. I tillegg 
er det åpnet opp for en «hybrid-modell» der man kan ta alle emnene på heltid og 
masteroppgaven på deltid. Der er også vurder en modell der man kan ta hele studiet på 
deltid. Med tanke på rekruttering av relevante studenter er det svært viktig å kunne ta 
studiet på deltid. 

• De obligatoriske emnene utgjør en stor andel av studiet og noen av disse emnene er lite 
relevante for radiografene og bioingeniørene. Det er et ønske om mindre obligatoriske 
emner og mulighet for mer fagspesifikke emner og fordypning. 

• Det er krav fra NOKUT om at minst en veileder til masteroppgaven må være tilsatt ved 
UiB. Det er ikke nok ressurser ved IGS, UiB til å kunne gi veiledning til alle radiograf- 
og bioingeniør studentene til masteroppgaven. Aktuelt med kompensasjon for 
veiledningsarbeid ved HUS og/el HVL?  

 
Det arbeides med en utredning (med bistand fra Studieadministrativ avdeling (SA) ved UiB) 
hvor alternative løsninger for et masterprogram belyses: Fortsette som nå? Felles studieprogram 
UiB og HVL? Fellesgrad UiB og HVL? Kan /vil HVL overtar masterstudiet?  
 
Momenter fra drøftingen: 

• Det mest aktuelle for utdanningsrådet er innretningen på studiet, hvorvidt det skal være 
profesjonsspesifikt eller med akademisk innretning som kvalifiserer for doktorgrad. Det 
ble drøftet i hvilken grad sykehuset har bidratt i planleggingen av studiet, jfr. særavtalen. 

• For fagmiljøene ved HUS er det viktig å kunne bidra inn i utforming av innhold og bidra 
til kvalitet i utdanningen samt at det blir mulig å kunne gjennomføre studiet på deltid. 
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• Drøfting av hvordan fellesfagene kan brukes for å fremme alle gruppene som deltar i 
faget, viktig med synliggjøring av bredden. Det ses også som viktig at «teknologi» kan 
være et nøkkelbegrep som inngår i navnet på studiet.   

• Argumenteres for at dette er en viktig sak for hele regionen, som eneste fagspesifikke 
studieprogram av sitt slag i landet. 

 
Oppsummering/oppfølging: 
UiB tar med de innspill som kom i møte og formidler tilbake til de ansvarlige for videre arbeidet 
med revisjon av masterprogrammet. 
Viktig at utredningsarbeidet følges opp. 
Det er ønskelig at det prinsipielle i saken blir presentert og diskutert i Regionalt 
Samarbeidsorgan for utdanning. 
 
 
Sak 10/17 Influensavaksinasjon av legestudenter. Forslag til rutiner v/ Hilde Nesse 
Kort gjennomgang av saken, der det ble konkludert med at rutinene for vaksinasjon har blitt godt 
mottatt. En tar sikte på gjennomføring i tråd med foreliggende rutiner for kommende 
influensasesonger. 
 
 
Sak 11/17 Arbeid med utviklingsplan ved HUS. Kort informasjon v/ Anne Mette Koch  
Anne Mette Koch orienterte om at HUS vil sende ut informasjon om saken snarlig. 
Universitetet inviteres inn til work-shops om dette. Se også vedlagte PP 

 
 
Sak 12/17 Tidlig klinisk praksis/propedeutisk undervisning i 5. og 6. semester  

v /Arne Tjølsen. Drøfting. Oppfølging sak 3/17 
 

Arne Tjølsen redegjorde for notatet som var sendt ut på forhånd. Ordningen slik den ble 
gjennomført høsten 2017 for 5.semester må revideres til høsten 2018. Det sentrale er at 
studentene skal kunne skrive øvingsjournaler ila praksisperioden i 5.semester, og spørsmålet nå 
er om de skal tilbake til de samme avdelinger som de har vært i tre semestre tidligere.  

 
Vi må ta høyde for at studentene som er på sengepost ikke får se så mange pasienter, og det er 
også avdelinger innen psykiatri der studenter melder om problemer med å få tatt øvingsjournaler.  
Ønske om at en bedre kan utnytte pasienttilfanget på polikliniske klinikker. 

 
Meldes som viktig at studentene får tilgang til en øvings-base i DIPS. Den øvingsdatabasen som 
finnes i dag er utformet for ansatte ved HUS og er ikke egnet til studentenes formål. 
 
Konklusjon: Rådet ønsker at studentene i 5.semester fremdeles forholder seg til de samme 
avdelinger som tidligere semestre. En alternativ ordning, med bruk av færre avdelinger og med 
en ev rullering over tid, ses ikke som noen god løsning. Kollisjon med andre studentgrupper må 
unngås. En avgjørende faktor for at ordningen skal lykkes videre er gode beskrivelser av 
målsetting, ansvarsfordeling og oppgaver, både for ansatte og studenter som er involvert.  

 
Sak 13/17 Plan for samarbeidsavtale om utdanning. v /Kristin Walter og Hilde Nesse. 

Diskusjon og innspill.Oppfølging av 4/17 
Saken tas opp på neste møte. 

 


