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Fagråd 6, delavtale 6 – samhandling 

Møtereferat 16.11.2020 
 
Tilstede: Else Ørstavik Hollund/ SUS/ mottaksklinikken – Evy Bue Fadnes/ Sandnes kommune – 

Anne Marie Joa/ SUS/Utdann.avd. –Ellen Synnøve Strandberg vara for Bente Rossavik 

/ SUS/kir.klinikk – Stine Johansen Haaland/ Stavanger kommune – Anita Stene/ 

Sokndal kommune/Dalane cluster – Elisabeth Moe/ Randaberg kommune/Jæren 

cluster– Ole Christian Langlo / SUS/FFU – Kjetil Hustoft/ SUS/psykiatri 

Forfall: Hanna Sande/ Ryfylke kluster – Bente Rossavik / SUS/kir.klinikk 
  
Kopi til:   Anne Ree Jensen, kontaktperson Samhandlingsutvalget 
 
Møtetid/sted: 16.11 2020 på skype 
 
Referent: Anita Stene 
 

 
Sak 1 Godkjenning av referat 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 2 Studenter i fordypningspraksis 

 Innspill fra SUS til fagråd 6 
I vår hadde vi, på grunn av pandemi-situasjonen, en omfordeling av studentene som skulle i 
fordypningspraksis. Vi la til grunn at studentene som hadde arbeidsforhold med bindingstid om 
sommeren, (såkalte bonusavtaler), fikk fortrinn til fordypningspraksis på egen arbeidsplass. 
Omfordelingen vi gjorde var vellykket, men veldig tidkrevende. SUS ønsker nå at vi går ut med 
denne muligheten FØR studentene fordeles. SUS vil da kunne tilby flere praksisplasser i 
fordypningsperioden enn vanlig. Vi vet at mange kommuner også har tilsvarende avtaler, og 
samme utgangspunkt vil det være for dem. 
SUS har hatt dialog med UiS om dette, og de mener at dette kan la seg gjennomføre som en 
ordningen. Men de har bedt om at vi løfter diskusjonen inn i fagråd 6, før de tar en endelig 
beslutning.  
UiS er invitert med som observatør til denne saken. 
 
Bakgrunn for saken er to-delt:  

 Med tanke på pandemien er det ønske om minst mulig flytting av studenter på tvers 
 

 Økende student-antall gjør at det må diskuteres både hvordan sikre at praksis-stedene klarer 
å håndtere et større antall studenter i felt, og at studentene får en god praksis-tid  

 

Gruppa diskuterte ulike momenter vedrørende avvikling av fordypningspraksisen: 
- SUS har erfart at antall studenter øker. Det er 100 studenter mer enn for 1 år siden. Den 

største gruppen er sykepleierstudenter. Dette kan være en utfordring på enkelte praksis-
steder, særlig under korona-tiden. 
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- SUS formidler at hvis avdelingen skal ta flere studenter er det et ønske om at studentene gis 
fortrinn til fordypningspraksis på egen arbeidsplass, dvs der studentene har «bonus-avtale» 
med bindingstid om sommeren. Også kommunene ser fordelen med en slik ordning, da 
studentene er godt kjent i avdelingen allerede. Kommunene ser at sykepleierstudenter som 
har fordypningspraksis ved sykehjem, har en tendens til å bli værende og blir ansatt som 
sykepleiere i etterkant. Dersom flere studenter skal ha fordypningspraksis ved sykehuset, er 
kommunene bekymret for å miste potensielle søkere. 
 

- Fra Sandnes blir det gitt et eksempel på at det kan være utfordrende dersom 3 
sykepleierstudenter med bonus-avtale skal ha fordypningspraksis ved samme avdeling. Det 
er ikke dermed gitt at det er mulig å ta flere studenter inn selv med en slik ordning.   
 

- Det bør skilles mellom hva som bør gjelde under pandemien, og hva som er gjeldende 
retningslinjer i en normalsituasjon. Under korona-utbruddet er det viktig å sørge for at 
studentene får gjennomført praksis og avsluttet studiet, samtidig som en unngår unødvendig 
smittespredning. Ved en normalsituasjon er det UIS sitt ansvar å foreta en fordeling av 
studentene ut fra et faglige  hensyn og koordinere dette i løpende dialog med praksis-stedet.  
 

- Det er mulig å se på en generell føring med tanke på fordeling av studenter på bakgrunn av 
studentenes eventuelle eksisterende  bindingsavtaler. Da med fortrinn til å få praksis der du 
har ansettelsesforhold.  
Fordelen med dette er at praksis-stedet lettere kan ta mot ekstra studenter, da disse allerede 
er kjent i avdelingen og vil være lettere å følge opp. En ulempe kan da være at studentene 
mister erfaring fra andre steder. Vurderer en denne løsningen er det viktig å samtidig sikre at 
studentene ikke mister muligheten til å teste ut mulige yrkeskarriere-muligheter videre, eller 
å fordype seg i et annet fagfelt, selv om de har bundet seg til et arbeidssted under 
studieperioden. Det bør ikke være slik at kontrakt med bonus-avtale er det samme som 
avtale om praksis-sted i studietiden, uavhengig av andre vilkår.  
 

Oppsummert vurdering fra fagråd 6 vedrørende avvikling avfordypningspraksis: 
1. I korona-epidemien anbefales avvikling av fordypningspraksis som sist vår. Studentene 

prioriteres av smittevern-hensyn til praksis-steder der de allerede er ansatt i bindingsavtaler 

(bonus-avtale med sommerjobb). 

2. Det må diskuteres videre om dette bør være en anbefalt retningslinje i normal drift også. Da 

må en vurdere nøyere hvilke konsekvenser dette evt kan få, og hvilke tiltak som kan sikre at 

en unngår uheldige effekter. 

 
 

Sak 3 Aktuell informasjon ift pandemi – større studentkull m.m.  
Anne Marie innledet til drøfting på denne saken. Erfaringer den senere tiden fra SUS: 
Enkelte klinikksjeferhar meldt eksempler på at det begynner å bli vanskelig. Det er store 

studentgrupper inne nå, og det blir flere til våren. Det har skjedd at studenter har blitt sendt hjem, da 

det har vært for trangt på klinikken. Det kan også være utfordrende der det er særlige pasienthensyn 

å tilrettelegge for.  

Erfaringer fra kommunene: 
Enkelte kommuner har ikke merket noen spesielle utfordringer knyttet til dette, men Sandnes 

rapporterer om at ved situasjoner med smitte har studenter blitt sendt hjem, eller tatt mot ved 

andre praksis-steder. Det gjelder generelt slik det har vært i smittesituasjonen dette halvåret - når 

det har blitt innstramminger i tiltak eller praksisplasser har hatt redusert kapasitet eller vært stengt, 

slik som i vår.  
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Ved SUS har det fungert greit med utveksling av medisinstudenter, andre studenter og lærlinger. Det 

har også vært hendelser med smittesporing. Da er det viktig at praksisveileder blir informert om 

dette. Det er et mål å sikre at utdanningen kan gjennomføres så langt som mulig, også Vg2. Hele 

døgnet brukes aktivt, med fordeling av vakter på D-A-N, for å hindre opphopning av folk på enkelte 

vakter.   

I kommunen har kortere observasjons-praksiser for elever utgått, og langvarige praksis-perioder for 

studenter blitt prioritert.  

Stavanger opplyser om at de har innført fast testrutiner som screening x 1 per uke for alle ansatte, 

inkludert studenter, som har arbeidsforhold flere steder. Under epidemien forsøker kommunen å 

tilrettelegge for færrest mulig ulike arbeidssteder der dette er mulig. 

Oppsummering: 
- Nytig å ta status sammen på nåværende situasjon 
- Fagrådet fortsetter samarbeidslinjen under pandemien ved å trå sammen ved behov, 

og/eller når man blir bedt om det fra Samhandlings-/Helsefellesskapsstrukturen. 
 

Evt: 

- Innspill om sak til neste møte: Helsefellesskapets betydning for Fagrådet. 
- Det kalles inn til ekstra-ordinært møte i desember for valg av ny leder fra kommunen, og 

sekretær fra Helseforetaket. 
 


