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Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning 
 
Helse Bergen takker for invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i 
høyere utdanning. Svaret baserer seg i all hovedsak på innspill fra Forsknings- og 
utviklingsavdelingen ved sykehuset. Vi ser det som positivt med økt fokus på arbeidsrelevans 
i all høyere utdanning og ser frem til «Arbedslivsmeldingen». 
Vi vil likevel påpeke at et sterkt fokus på arbeidsrelevans ikke må gå på bekostning av den 
teoretiske kompetanse utdanningene skal bidra med. Mye av den praktiske opplæring er 
«ferskvare» og må skje i arbeidslivet etter fullført utdanning.  
 
1. Hovedutfordringer som bør omtales i meldingen 
Vi støtter de utfordringer som beskrives innledningsvis i dokumentet, og mener de i stor grad 
er dekkende for det videre arbeid med meldingen. Vi vil likevel påpeke ut fra erfaringer som 
er gjort i forbindelse med innføring av nye retningslinjer for de helsefaglige utdanningene 
(RETHOS) at det er krevende for arbeidsgivere å bidra med tilstrekkelige ressurser med 
relevant kompetanse innen flere av utdanningene. 
For å sikre kompetanse til å gjennomføre de store endringene vi står overfor ser vi at behovet 
for dobbeltkompetanse, f.eks sykepleier og IKT-kompetanse, lege og ingeniør, vil bli 
etterspurt. Helse Bergen har blant annet samarbeidet med Universitetet i Bergen (Det 
medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin) om et studie innen 
helseinformatikk (HELIKT).  
 
2. Samarbeid om høyere utdanning 
Den viktigste motivasjonsfaktor for at virksomhet skal delta i samarbeid om 
høyere utdanning er mulighet for å rekruttere medarbeidere med relevant og oppdatert 
kompetanse. I tillegg tilfører samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og studenter som er i 
praksis ny kunnskap til virksomheten.  
Kunnskapen om kandidaters kompetanse varierer i organisasjonen, men innen de fag der vi 
har studenter i praksis og vi har gode samarbeidsarenaer mener vi det er relativt god 
kjennskap til kandidaters kompetanse. For å ytterlige bedre dette er involvering i utvikling av 
studieprogram og faste samarbeidsarenaer vesentlig.  
 
 



2 

 

3. Samarbeid om studentenes læring 
Gjennomføring av bachelor og masteroppgaver knyttet til virksomheten kan bidra til økt 
kunnskap hos studentene om ferdigheter virksomheten har behov for. Utvikling og bruk av 
relevante og oppdaterte case som kan benyttes i undervisning og som er utviklet i fellesskap 
mellom utdanning og arbeidsliv kan også bidra til dette. 
Erfaringen fra et slikt samarbeid er at dette er utviklende for begge virksomheter og styrker 
relevans i utdanningene.  
For å motivere virksomheten til å ta imot flere praksisstudenter må utdanning må bli en mer 
synlig del av virksomheten. På tross av at utdanning er en av sykehusets 4 hovedoppgaver 
viser dette lite igjen i virksomhetsrapportering. Utvikling av nasjonale indikatorer som 
synliggjør utdanningsvirksomheten er ønskelig og noe vi mener bør utredes på nasjonal basis. 
Flere studenter kan tilegne seg innovasjons- og entreprenørskapskompetanse ved at 
studentene involveres i mindre utviklingsprosjekter i virksomheten under studie/praksistiden. 
Erfaring tilsier likevel at dette krever tett samarbeid mellom UH-sektor og virksomheten. 
Praktisk tilrettelegging i virksomheten i forhold til IKT-tilganger, kontorplass osv. er forhold 
som krever organisering. 
En annen måte å gi studentene kjennskap til virksomheten på er å tilby de stilling ved 
virksomheten i studietiden. Helse Bergen opprettet studentstillinger for legestudenter og 
sykepleierstudenter i 2014.  
 
Eksempel: Legestudenter ansettes i faste stillinger som pleieassistenter fra tidlig i studiet. De 
starter med 1 ½ år som portør, videre 1 ½ år i en somatisk avdeling (eller psykiatrisk el rus 
enhet). De som har arbeidet i somatisk avdeling går videre til psykiatrisk/rus -enhet, mens de 
som har arbeidet i en psykiatrisk/rus – enhet går over til en somatisk enhet. 
Etter 4 ½ års erfaring fra sykehuset kan de arbeidere videre som scopvakter ved Medisinsk 
hjerteovervåkning eller ved en poliklinikk, i ambulansetjenesten eller ved en 
somatisk/psykiatrisk/rus enhet. Flere medarbeidere vil deretter søke stillinger som 
legestudenter med lisens for sommerjobber. 
De har gjennom studietiden fått en breddekompetanse innen flere fagfelt samt en 
organisasjonskunnskap som få andre har på dette tidspunktet. 
 
 
4. Myndighetsnivå 
Innen utdanning av helsefagene er ulike styringslinjer (Helse og omsorgsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet) et hinder for tettere samarbeid.  
For å oppnå tettere samarbeid om høyere utdanning må utdanning, på samme måte som 
forskning, bli en synlig del av virksomheten, gi uttelling og få status både hos ledere og 
medarbeidere. Økt bruk av bistillinger/delte stillinger kan være et virkemiddel. I tillegg kan 
økonomiske insentiver bidra til mulighet for felles utviklingsprosjekter. 
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Supplerende spørsmål om helse- og sosialfagutdanninger 
 
Hva er de største utfordringene for et gjensidig samarbeid mellom institusjonene og 
tjenestene? Hvilke tiltak kan være egnede bidrag for å løse utfordringene? 
Universitet- og høgskolesektoren (UH-sektoren) og sykehus har ulike hovedmål og styres av 
ulike departement, direktorat, lover, forskrifter, måleparametre etc). 
Det skal samarbeides om kompetanseutvikling, utdanning, forskning og innovasjon. 
Virkemidler for økt samarbeid: 

- Synliggjøring av utdanningsarbeidet som gjøres i sykehus – både i tid og kostnader 
- Kvalitetsindikatorer 
- Vurdere tettere samarbeid og koordinering mellom Helse og omsorgsdepartementet 

departementer og Kunnskapsdepartementet. 
 
Hva kjennetegner et velfungerende samarbeid mellom utdanningene og praksisfeltet og 
hvordan bidrar samarbeidet til utvikling av utdanningene? 
Et velfungerende samarbeid forutsetter gode samarbeidsavtaler og likeverdighet mellom 
partene. Dette forutsetter: 
Jevnlige formelle og uformelle møtearenaer på alle nivå i organisasjonene 
Kunnskap om og respekt for hverandres rolle og ansvar i utdanningsarbeidet (på alle nivå) – 
Dette må tydeliggjøres og beskrives i samarbeidsavtaler og gjøres kjent i de samarbeidende 
organisasjoner, for eksempel: http://ek.helse-bergen.no/docs/pub/dok48861.pdf Et annet 
eksempel på en samarbeidsarena er ePraksis ved HVL: https://epraksis.no/ 
Et viktig virkemiddel kan være delte- eller bistillinger, men det er her vesentlig at partene 
samarbeider tett for å oppnå ønsket effekt av slike stillinger. 
 
Hvordan kan samarbeidsavtalene mellom institusjonene og tjenestene bidra til økt kvalitet og 
relevans i praksis i helse- og sosialfagutdanningene? 
Samarbeidsavtaler må inngås på ulike nivå – fra overordnede til mere operative avtaler på 
profesjonsfaglig nivå. 
Det må beskrive hva det skal samarbeides om, hvilke samarbeidsstrukturer som skal etableres 
for å oppnå målsettingen (og sammenhengen mellom disse), hvem som skal sitte i de ulike 
fora og hvordan man skal jobbe for å oppnå målsetting. Konkrete beskrivelser av ansvar og 
roller er viktig å ha med i avtalene.  
Avtalene må fungere som praktiske verktøy ved uklarhet i ansvar og oppfølging i en travel 
arbeidshverdag og kan legges på nettsider som er tilgjengelig for alle parter 
Eksempel: http://ek.helse-bergen.no/docs/pub/dok48861.pdf 
 
Hvordan bidrar samarbeidsorganer til å skape gode rammer for blant annet praksisstudier, 
kombinerte stillinger, veilederkompetanse, FoU og tjenesteinnovasjon? 
Vår erfaring er at det i de ulike profesjonsutdanninger er mange fellesnevnere som kan/bør 
diskuteres på tvers i felles fora slik at det kan legges opp til gode og rettferdige rammevilkår 
for gjennomføring av utdanningsoppdraget i en travel klinisk hverdag.  
Formelle samarbeidsfora på ulike nivå i organisasjonene er viktig for godt samarbeid mellom 
UH-sektor og for foretakene/sykehusene. Det må være definert hvem som skal være 
representert i de ulike fora, gode beskrivelser av hva de ulike fora skal være og 
sammenhengen mellom/arbeidslinjer mellom, de ulike fora som opprettes. En slik systematisk 
oppbygging vil hindre dobbeltarbeid/byråkratisering, sikre informasjonsflyt og at felles 
beslutninger blir iverksatt på rett nivå. 
Eksempel på sykehusets samarbeidsstrukturer med utdanningssektor: https://helse-
bergen.no/jobb-hos-oss/samarbeid-med-universitet-og-hogskula 

http://ek.helse-bergen.no/docs/pub/dok48861.pdf
https://epraksis.no/
http://ek.helse-bergen.no/docs/pub/dok48861.pdf
https://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/samarbeid-med-universitet-og-hogskula
https://helse-bergen.no/jobb-hos-oss/samarbeid-med-universitet-og-hogskula
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Hva skal til for å få til et forpliktende samarbeid mellom helse- og sosialfagutdanninger og 
kommuner om praksisstudier? Hva er de største hindringene for et slikt samarbeid i dag? 
Fra vår side synes det som manglende lovfesting og finansiering er det største hinder. I tillegg 
må kommunene på lik linje med spesialisthelsetjenesten øke veiledningskompetansen.  
 
Mange studenter i helse- og sosialfagutdanninger møter tjenestene for første gang i 
praksisstudiene. Hva er verdien av å ha studenter i praksis, og hvordan kan verdien eventuelt 
bli høyere? 
Å ha studenter i praksis utfordrer oss både som organisasjon og hos den enkelte arbeidstaker. 
Med å ha studenter blir man i større grad bevisst eget fagområde og egen kompetanse. Å øke 
veilederkompetansen hos medarbeidere er viktig for at studenter skal ha størst mulig utbytte 
av praksisstudiene. Med god, kompetent og kunnskapsbasert veiledning økes også muligheten 
for at studenter kan bidra med verdiskapning i tjenesten. 
For mange studenter samtidig i praksisfeltet kan skape kamp om læresituasjoner. For å unngå 
dette er det viktig at praksisopphold er planlagt, at målsetting med oppholdet er definert og 
tydelig samt at forventninger hos student og de som følger opp i praksisarbeidet er klare og 
samstemt.  
I de tilfeller studentene er lengre perioder i praksis skal det i de fleste tilfeller gjøres en 
vurdering av studentens læringsutbytte, tilegnede kunnskaper og ferdigheter. Dette er et 
arbeid som krever kunnskap og forståelse for hva vurdering innebærer. For å forenkle dette 
arbeidet og sikre kvalitet er det viktig at det legges opp til standardiserte vurderingsskjema for 
praksisstudier. 
Studenter kan skape merverdi for organisasjonen/tjenestene ved å bidra med nytenkning for 
eksempel ved å knytte sine bachelor og masteroppgaver tett til problemstillinger som 
tjenesten/praksisfeltet opplever/erfarer. Et slikt samarbeid krever en systematisk tilnærming 
hvor fagmiljøene i UH og helsetjenesten møtes og sammen identifiserer og definerer 
tema/problemstillinger som kan være relevante for studentoppgaver. Studenter kan og bør 
også kobles på eksisterende forskningsgrupper og forskningsprosjekt i UH og ved 
sykehusene. 
Studentinitiativ til tema for oppgaver er også nyttig, men ideene bør samles, systematiseres og 
bearbeides via nettverk (studentinkubatorer el) slik at det ikke blir mange enkelthenvendelser 
som må håndteres av ledere på ulike nivå. 
 
 
 
Anne Mette Koch      Hilde Nesse 
Kst. Seksjonsleder;       Rådgiver 
FoU, seksjon for Fag og utdanning    FoU, Seksjon for fag og utdanning
  


