Referat fra delgruppe 1 innen
utdanning. 1.møte 19.desember 2013.
Helsefaks mål mht.
studieprogramporteføljen
Deltakere i gruppa:
Marta Grongstad (IHO), Beate Garcia (IFA), Reidar Arnesen (RKBU,
representerer NTL), Nanna Hauksdottir (Helsefak)
Meldt forfall: Guri Moen Lajord (KS), Torstein Risør (studiesjef medisin)
Den 19. desember snakket vi om
Studieprogramporteføljen – hvor er vi i dag, hvor vil vi videre?
Helsefak, alle helseutdanninger samlet under en hatt.
Hvilke programmer tilbyr vi i dag ut fra samfunnets /helsetjenestens behov?
Arbeidet vil bli strukturert ut fra:
Hvor er vi?
Hvor vil vi?
Hva skal til for å komme dit?
Hva har vi?
Mange fulltidsprogrammer
 Vi tilbyr alle helseprofesjonsutdanninger, men ikke alle sosial-utdanninger.
 Vi har ikke vernepleie
 Vi får sosionomutdanninger i Hammerfest
Noen deltidsprogrammer
 Masterprogram i sykepleier og barnevern er samlingsbasert på deltid,
sistnevnte bør bli desentralisert.
 Vi har noen nettstøtta kurs. Samlingsbaserte kurs med undervisning på nett
og innlevering av oppgaver.
o IMB – fleksible emner
 Masterprogrammet på farmasi kan tenkes å kunne tas over lengre tid, deltid.
 Alle masterprogrammene på IHO er samlingsbaserte
 IFA og IPS har fulltids masterprogram
 IMB?

Noen desentraliserte
 sykepleierutdanningen i Tromsø(over 4 år i stedet for 3 år)
(Finnsnes, Bardufoss, Nord-Troms, campus Tromsø)
 Sykepleierutdanningen I Hammerfest – nettstøtta utdanning
(Kirkenes, Alta, smågrupper rundt i Finnmark)
 Medisin (5. Og 6. Året i Bodø og Finnmark under planlegging)
 Har vært tilbud om desentralisert fysioterapi. Ikke opptak der de siste år.
Som en del av fusjonen med Finnmark skal man på sykepleierutdanningen se på
desentralisering av utdanningen.
En del av fleksibilisering av utdanningen må se på det det fysiske læringsmiljøet
og studentenes læringsmuligheter på nett (det pedagogiske inkl. IKT elementer)
Referent: Beate Garcia

Eksisterende planer
 Det er utviklet en plan bachelor i ernæringsvitenskap som starten på et
masterløp (klinisk ernæringsfysiologi)
 Også master i velferdsteknologi er under planlegging
 Kvalitetssikring av veiledere i praksis. Vi har veiledningsseminarer, og har
nå fått en stilling som skal jobbe med veilederutvikling. Ønske om å ruste opp
praksisfeltet, de som veileder studentene våre. Veiledningsseminarer.
Kommunenes ansvar for å ivareta veiledernes kompetanse.
Ønsker/har ikke
 Kompetanseheving i kommunehelsetjenesten. Kommunen står ovenfor nye
utfordringene etter samhandlingsreformen. Pga tidligere utskriving fra
sykehus mangler kommunene kompetanse til å møte disse utfordringene når
pasientene kommer ut fra sykehus. Dette krever fleksibilisering av
utdanningen
 Kompetanseheving til kommunens personell.
 Tilgjengelighet av kunnskap som kan nås hvor som helst og når som helst
 I dette landskapet må vi være oppmerksomme på at det er ikke alle som skal
bli mastere, men heller få til tilbud for personalet der de er, ut fra lokale
behov.
 Vi må også her tenke på farmasøyter i kommunehelsetjenesten.
 Vi har ikke utdanningstilbud med tanke på helseledelse, kompetanseheving
innen ledelse
Oppsummering
Vi har mange langsgående studieprogrammer, bachelor, master og
videreutdanninger, men det vi har lite av enkeltstående emner for konkret
kompetanseheving etter behov i helsetjenesten.
Til neste gang
Vi henter inn en oversikt over eksisterende programmer.
Husk Hammerfest og Finnmark
Vi tar en brainstorming via epost mhp hva ønsker vi.
Tema for neste møte: Hva ønsker vi?
Utgangspunkt for videre arbeid:
Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
Rett behandling – på rett sted – til rett tid)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20082009/stmeld-nr-47-2008-2009-.html?id=567201
Samspillsmeldingen (Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd - Samspill i
praksis)
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20112012/meld-st-13-20112012.html?id=672836 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meldst-13-20112012.html?id=672836)

