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Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger 
SUS som utdanningsinstitusjon ivaretar en stor bredde av utdanninger. Vi har alle nivåer fra 

lærlinger til PhD-studenter i samarbeid med universitet- og høyskole sektoren (UH), og vi har 

en stor rolle i spesialiseringsløpene for leger. Samtidig er det en betydelig aktivitet i etter- og 

videreutdanninger for alle medarbeidere. Nye SUS fordrer nye arbeidsmetoder og ny 

kompetanse, og dette vil kreve både nye aktiviteter og endring av pågående overordnede 
programmer slik som klinisk ledelse i team og fundamentals of care. 

Det blir en ny æra når SUS starter med Vestlandslegen høsten 2023, og administrerende 

direktør håper at et profesjonsstudium i psykologi kan bidra til et løft innenfor psykisk helse 

med økt aktivitet innen forskning og undervisning, men ikke minst en bedret 
rekrutteringssituasjon for psykologer.  

 

Sammendrag  
Saken gir en oversikt over status i utdanning og strategisk kompetanseutvikling i  

Helse Stavanger HF pr. juni 2022, og skisserer noen innsatsområder og hovedutfordringer 

framover.  

 Foretakets utdanningsansvar 

 Satsing på sykepleiere 

 Satsing på helsefagarbeidere 

 Tilgang på legekompetanse 

 Medisinsk teknologi 

 Administrativ kompetanse 

 Simuleringsbasert læring 

 Opplæring Nye SUS 

 Mulig profesjonsstudium i psykologi på UiS? 

 

Overordnede føringer  

 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 2020-2023 gir føringer for hvilke områder innen 

kompetanse som skal prioriteres i helse- og omsorgstjenesten. Det oppfordres blant annet til 

at foretakene lager planer for tilstrekkelig kompetanse og livslang læring der sykepleiere og 

helsefagarbeidere gis prioritet, øke antall utdanningsstillinger for spesialsykepleiere samt 

revidere den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helse- og rusarbeid. Videre at 

simulering brukes aktivt i undervisning og team-samarbeid.  

 

Styringsdokumentet 2022 fra Helse Vest gir følgende hovedmål for 2022:  

1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 
 

Strategi for utdanning, undervisning og kompetansebygging, 2019-2025 for Helse 

Stavanger HF trekker opp langsiktige perspektiver, målsetninger og oppgaver innen 

utdanning, undervisning og kompetanseutvikling fra 2019-2025. Første statusrapport ble 

forelagt ledergruppen høsten 2020.  

 

 

Foretakets utdanningsansvar 

Foretakets utdanningsansvar kan i hovedsak deles i to ulike innretninger. Den første 

innretningen er at foretaket selv eier utdanningsansvaret. Dette gjelder for leger i 

spesialisering, LIS 1,2 og 3, samt for lærlinger. Den andre innretninger er at foretaket har et 

forpliktende samarbeid om praksisplasser, og bistår utdanningene med kompetente veiledere 
i praksis.  

Helse Stavanger har årlig et omfattende antall studenter i klinisk veiledet praksis. Foretaket er 

sentral som arena for læring i klinisk praksis. For en stor del av utdanningene utgjør 

praksisdelen hele 50 % av studieløpet. Dette stiller krav til både kapasitet i klinikkene, samt 
tilstrekkelig veilederkompetanse.  

 

1.1 Kunnskapsinnsatsen – årlig rapportering av studenter og praksisperioder 
Tabell under viser årlig rapportering til Helse Vest RHF med antall praksisperioder for 

studenter, medarbeidere i spesialisering og lærlinger som er gjennomført ved Helse Stavanger 

HF i fra 2019 til 2021. Oversikten viser at totalt antall praksisperioder i foretaket har økt 
markant fra 2019.  

En student kan ha flere praksisperioder og ulik lengde, og teller dermed flere ganger.  
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Type student Tall på praksisperioder 

  2019 2020 2021 

Videregående opplæring       

Ambulanselærlinger   20 22 

Helsefagarbeidere -egne 14 52 51 

Helsefagelever 40 30 40 

Fagskolestudenter 14 10 30 

Vekter- og portørfaglærlinger 12 12 12 

Vekter- og portørfagelever 22 33 37 

Helsesekretærelever 15 6 20 

Bachelor       

Sykepleiere 742 707 905 

Fysioterapistudenter 8 8 8 

Bioingeniørstudenter 44 37 42 

Ergoterapistudenter 8 6 8 

Radiografstudenter 88 70 62 

Audiografstudenter   4 4 

Paramedisinstudenter   22 24 

Psykiatripraksis for alle bachelorutdanninger 20 20 20 

Sosionomstudenter   5 6 

Vernepleierstudenter 6 5 5 

Barnevernpedagoger 3 3 3 

Masternivå       

Medisinstudenter 324 389 440 

Psykologstudenter (inkl. Eltestudenter)   13 9 

Spes. Sykepleierstudenter (anestesi, barn, intensiv, operasjon, 
kreft) 126 143 148 

Jordmorstudenter 106 144 144 

Klinisk ernæring   4 4 

Videreutdanning i Psykisk helsevern 20 20 15 

Master i Helsevitenskap, familieterapi, relasjonsbehandling 23 22 21 

Andre (master i ledelse og master i molekylærbiologi) 4 8 8 

Formelle utdanningsløp i turnus og spesialisering       

LIS 1 leger 97 114 109 

Turnusfyioterapeuter   10 15 

Legehospitanter 20 10 13 

Leger i spes. (LIS2 og LIS3) 363 363 331 

Antall registrerte praksisperioder  2119 2290 2556 
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1.2 Vekst i antall praksisperioder i foretaket 
Nasjonale krav om å utdanne flere sykepleiere og annet helsepersonell medfører en vekst i 

antall studenter som må ha praksis i spesialisthelsetjenesten. Tabellen over viser at foretaket 

hadde 2556 praksisperioder i 2021, noe som viser en betydelig utdanningsvirksomhet. Dette 

setter krav til veilederkompetanse for klinikere i ulike faggrupper som skal være 
praksisveiledere for studenter i praksis.  

Utfordringer knyttet til øking i antall studenter, er blant annet at situasjoner med høyt 

læringsutbytte må fordeles på flere studenter. Det settes også store krav til helsepersonellet 

som må sørge for at pasientsikkerheten ivaretas i en hverdag der flere studenter er tilstede. 

Foretaket har samarbeid med utdanningsinstitusjonene både i operativ og strategisk 

sammenheng for å drøfte og finne løsninger i utdannings- og praksissaker, herunder felles 

strategisk utdanningsråd (FUR) for sykepleieutdanningen mellom det helsevitenskapelige 

fakultetet på UiS og Helse Stavanger. FUR skal utrede en helhetlig løsning for fremtidige 

praksisplasser og fordeling av disse i hele foretaket for studieårene 2022-2024, og skissere 

forslag til organisering av ansvar. FUR skal også belyse alternative veiledningsmodeller for 

oppfølging av studentene i praksis. Tilsvarende arbeid skal igangsettes for studieåret 2024-

2025 og videre fremover, tilpasset Nye SUS og mellomfasen på Våland. Utdanningsrådet vil 

også utrede nærmere hvordan simulering kan benyttes mer strategisk og målrettet i 

praksisstudiene.  

 

2. Satsing på sykepleiere  
 

2.1 Spesialsykepleiere ABIOK og jordmødre 
Foretaket har kjente utfordringer med å sørge for tilstrekkelig kompetanse innenfor 

spesialsykepleie.  

Spesialsykepleiere innen fagområdene anestesi, barn, intensiv, operasjon, kreft (ABIOK) og 

jordmødre er blant de gruppene som anses som kritisk kompetanse. Herunder også 

nyfødtintensiv kompetanse. I kullet på jordmorstudiet som er ferdig våren 2022, er 16 ansatt i 
kvinneklinikken.  

Foretaket opprettet 4 utdanningsstillinger (deltidsstudie) for nyfødt intensivsykepleie 

vinteren 2020. Gjennom et samarbeid mellom Helse Vest og Lovisenberg diakonale høgskole 

er det avtalt tilpasning med integrert desentralisert undervisning og praksisplasser lagt til 

rette for at sykepleiere i Helse Vest kan gjennomføre studiet på deltid. Fire sykepleiere ved 

nyfødt intensiv er ferdig utdannet sommeren 2023.  

Antall utdanningsstillinger til masterutdanninger i AIO ligger på 34.  Ansettelsesprosessen for 

studiestart høsten 2023 er i sluttfasen. Oversikten under viser antall utdanningsstillinger 

siden 2018 og hvor mange som fortatt er ansatt i foretaket i dag.  
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2.2 Videreutdanning/master i psykisk helse og rusarbeid og relasjonsbehandling 
En av utdanningene som foretaket tidligere hadde på oppdrag, er nå etablert som ordinært 

tilbud. VID vitenskapelig høgskole, Sandnes har etablert et ordinært studie innen 

«Videreutdanning i psykisk helsearbeid» på 60 studiepoeng. Studiet kan utvides til å bli et 
masterprogram. 

Klinikkene innen psykisk helsevern har samarbeid med Universitetet i Stavanger, etter- og 

videreutdanningsenheten om masterprogram i relasjonsbehandling som er oppdragsbasert 

(SUS finansierer studiet). Foretaket ønsker å få tilbudet inn som et åpent studie i ordinær 

studieportefølje og har hatt/har dialog med UiS og VID viteskaplige høgskole om dette. 

 

2.3 Felles kompetanseprogram – grunnleggende sykepleie 
Foretaket har opprettet en arbeidsgruppe for å planlegge innføring av et felles 

kompetanseprogram for sykepleiere på tvers av klinikker og fagmiljø. Arbeidsgruppen 

representerer både psykisk helsevern og somatikken.  

Formålet og innhold vil være behovsbasert faglig ajourhold og økt kompetanse innen 
grunnleggende sykepleie.  

Dette vil bli sammenholdt med satsingen Fundamentals of Care (FOC), som er et 

internasjonalt rammeverk Fundamentals of Care | International Learning Collaborative (ILC) 
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(ilccare.org). Kirurgisk klinikk og Mottaksklinikken er i gang med innføring av FOC på noen 

sengeposter. FOC foregår også i et samarbeid med UiS og Aalborg Universitetshospital. 

Begge satsingene er sentrale for nå-situasjonen og i forberedelsene til Nye SUS og 

mellomfasen, samt for å styrke faglig interesse og ajourhold som tiltak til å rekruttere og 

beholde sykepleiere i sykehuset. 

3. Satsing på helsefagarbeidere 
3.1 Lærlinger 
Foretaket fortsetter sin mangeårige satsing på lærlinger i helsearbeiderfaget, 52 pr. år fordelt 

på 1. og 2. års lærlinger. Det er ikke planlagt økning i antall helsefaglærlinger per nå.  

Foretaket er i oppstart av opprettelse av et felles lærlingekontor for alle lærefagene. Når dette 

er etablert, vil det tas nye vurderinger på eventuell økning i antall lærlinger og opprettelse av 
nye fag. Det vil da sees i sammenheng med behov knyttet til Nye SUS.  

Tabellen under viser oversikt over lærlinger i de ulike fagene: 

 

OVERSIKT LÆRLINGER I DE FORSKJELLIGE FAGENE 

Helsearbeiderfaget 1 år 2 år Total

Det er utfra tallene i dag og de siste år ikke planlagt økning av lærlinger i 

Helsearbeiderfaget, ei heller er det budsjett midler for dette.

Godkjent lærebedrift.

Ambulansefaget 1 år 2 år Total

Pr dags dato ikke planlagt økning av lærlinger i ambulanse faget, ei heller 

budsjett midler for dette

Godkjent lærebedrift 

Portør faget 1 år 2 år Total

Det er utfra tallene i dag ikke planlagt økning av lærlinger i portør faget, ei 

heller budsjett midler for dette.

Godkjent lærebedrift

Vekterfaget 1 år 2 år Total

Vekterfaget er under opplæringskontoret på Forus, og det har ikke vært økning 

og heller ikke planlagt økning av antall lærlinger i Vekterfaget.

Sus er Ikke godkjent lærebedrift  i dette faget

84

Logistikkfaget/forsyning 

Pr dags dato ikke lærlinger i dette faget.

Praksiskandidater? Har hatt 3 som gikk opp i fjor.
4-5 starter på fagbrev i august 2022

Gartnerfaget  2-3  praksiskandidater

Sus er Ikke godkjent lærebedrift i fagene

Kontor og administrasjonsfaget

Pr dags dato ikke lærlinger i dette faget

Ikke planlagt budsjett for nytt fag

Praksiskandidater ,  3 skal opp til fagprøve i mai 2022 Klasse 15 stk i 2021, 13 

tok fagbrev 

Sus er ikke godkjent lærebedrift for faget.

Renholdsfaget

Ikke lærlinger i faget, ikke søkere

Praksiskandidater, flere tatt fagbrev
Godkjent lærebedrift 

3 5 8

2 2 4

26 26 52

10 10 20

https://ilccare.org/
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3.2 Fagskole/høyere yrkesfaglig utdanning for helsefagarbeidere 
Foretaket har i et samarbeid med Fagskolen i Rogaland og kommuner utviklet et nytt toårig 

fagskoletilbud, «Samhandling og koordinering i pasientforløpet». Dette er en videreutdanning 

i hovedsak for helsefagarbeidere/hjelpepleiere, helsesekretærer, og portører. Studiet vil være 

aktuelt og skreddersydd både for nytt sykehus og kommunene. Tilbudet hadde oppstart 
høsten 2021.  

Videreutdanning: høyere yrkesfaglig utdanning/fagskole benyttes allerede godt i klinikkene 

innenfor et bredt spekter av relevante studietilbud. Oversikten under viser hvor mange av 

hjelpepleiere/helsefagarbeidere som har videreutdanning i klinikkene:  

 

 

 

3.3 Kompetansebygging for helsefagarbeidere 
«Kompetansehevingskurs for hjelpepleiere/helsefagsarbeidere/ lærlinger i helsefag» ansatt 

ved kirurgiske og medisinske sengeposter startet som et prosjekt som ble gjennomført 2020-

2021. Kurset består av opplæring/trening i teamkompetanse og praktiske prosedyrer. 

Simulering er en sentral metode som brukes målrettet gjennom hele kurset. 

Etter prosjektperioden er nye kurs gjennomført, og nye planlegges til høsten. Til sammen har 

over 30 gjennomført kurset. Mulighet for utvidelse til andre klinikker vil bli vurdert. 
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4. Tilgang på legekompetanse  
 

4.1 Medisinutdanning 
Helse Stavanger HF samarbeider i dag med Universitetet i Bergen om medisinerutdanning og 

tar årlig imot 190 studenter som har sine utdanningsløp i klinisk praksis/undervisning i 

indremedisin, kirurgi, psykiatri, pediatri, gynekologi og obstetrikk. I tillegg gir Helse 

Stavanger HF også siste års praksis for 12 norske medisinstudenter fra universiteter i Ungarn. 

Disse studentene er ved foretaket i til sammen 31 uker fordelt på fem kliniske praksisløp. 

Denne ordningen planlegges avsluttet i 2023 da Vestlandslegen starter. Med Vestlandslegen 

kommer det 20 studenter fra UiB som skal ha sine siste 3 studieår i Stavanger fra høsten 

2023. UiB har lyst ut undervisningsstillinger for de fagene som kommer først slik som 

nevrologi, og vil fortløpende lyse ut for de fagene som kommer senere i studieplanen. I de 

første årene vil det også komme medisinstudenter fra UiB for å ha praksis slik som i dag 

(kirurgi, indremedisin, psykiatri, pediatri, gynekologi og obstetrikk) før det blir en fusjon av 

hhv. vestlandslegen og 150-planen. 

I forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 åpner ikke regjeringen for ytterligere etablering av 

medisinstudier i Norge, og forutsetter at en økning av antall medisinstudenter i Norge vil skje 

i regi av de fire eksisterende fakultetene. Det betyr at det er lite sannsynlig at det etableres et 

eget medisinstudium i regi av UiS. Helse Stavanger ønsker fremdeles et trepartssamarbeid for 

medisinutdanning. UiB og UiS må avklare seg imellom om det kan finne sted, og eventuelt i 

hvilken form. 

 

4.2 Leger i spesialisering, LiS 1,2og 3   
Innføringen av den nye forskriftsfestede LIS-utdanningsmodellen oppleves for foretaket som 

utfordrende. Det registreres gjennomgående kapasitetsproblemer knyttet til ordningen. I 

foretakene har klinikksjefer og linjeledere overordnet ansvar. Utdanningsansvarlig overlege 

for hver spesialitet har en sentral rolle i å bistå leder i å sørge for gode utdanningsløp. Det er i 

dag vanskelig avsette tilstrekkelig tid til denne viktige jobben.  

Det er en utfordring for mange spesialiteter å legge til rette for forskriftfestede minimum 

veiledningssamtaler i året. Gruppeveiledning er ikke etablert i alle spesialiteter ennå. Kravet 

til supervisjon er også skjerpet og utfordrer behovet for tilstrekkelig tid for observasjon og 

lærerik tilbakemelding i en klinisk travel hverdag. Siden utdanning av LIS foregår i drift, er 

samhandling mellom planlegging av drift og planlegging av utdanning viktig. Ledelsen må 

prioritere avsatt tid i arbeidsplan til LIS-utdanningsarbeid. Utdanningsansvarlige overleger vil 

gjennom deltagelse i veilederkurs og andre kurs samt nasjonale, regionale og lokale møter 

over tid opparbeide seg pedagogisk kompetanse. De vil da kunne legge til rette for gode 

utdanningsløp, som vil bidra til god pasientbehandling i foretaket.  

Det er fokus på at systematisk ferdighetstrening og simulering skal brukes i økende grad i 

utdanningsløpene. Deltakelse i teamsimuleringer skal benyttes som læringsaktivitet for å 

oppnå læringsmål og ferdighetstrening skal benyttes for at LIS skal øve på modell før utførsel 

på pasienter.  
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Helse Stavanger HF tok høsten 2021 og våren 2022 opp 27 LIS1-stillinger per halvår. Høsten 

2022 blir det 28 LIS-stillinger pr. halvår. Det skal vurderes evt. omfordeling av LIS1 i Helse 

Vest. HS vil dermed ha 60 LIS1-stillinger i 2023 mot 38 tidligere.  Figuren under viser 

utviklingen i LIS1-stillinger i Helse Stavanger. 

 

Foretaket vil framover se på dimensjonering og gjennomføring av LIS-utdanning innenfor de 

ulike spesialitetene. Per nå er det ulike rekrutteringssituasjoner, der spesielt psykiatri har  

utfordringer med å få utdannet tilstrekkelig med spesialister. Denne utfordringen beskrives 

også ved flere andre foretak og regioner.   
 

4.3 Status forskriftsfestet veiledningskurs for leger 
Behovet for veiledere er omfattende med omlag 350 LIS-2 og LIS-3 i somatikken og omlag 60 

LIS-1 som skal ha veiledning i sitt spesialiseringsløp. 

Voksenpsykiatri og barnepsykiatri kjører egne kurs. Tall er derfor kun fra somatikken. Totalt 

antall leger som har gjennomført veilederkurs per dato er 248. 

Målet er at i 2024 har foretaket tilnærmet like mange godkjente veiledere som leger i 

spesialisering. Veilederkurset er et krav som en LiS-2 og 3 må gjennomføre som 

læringsaktivitet innen sin spesialisering.  

 

5. Medisinsk teknologi 
 

Fagfeltet medisinsk teknologi har i løpet av de siste årene blitt en av de viktigste 

premissgiverne for medisinsk diagnostikk og behandling. Sykehuset har i dag tatt i bruk en 

rekke teknologier og tekniske hjelpemidler der det blir stadig mer aktuelt å benytte 

kompetanse fra andre vitenskapsgrener og fagfelt i medisinsk sammenheng. Vedlikehold, 

forskning og utvikling samt opplæring/ undervisning forutsetter kunnskap om hvilken effekt 

på pasienten bruken av det medisinsk tekniske utstyret har i tillegg til kompetanse på 

fysiologi og anatomi. Medisinsk tekniske tjenester er med andre ord tjenester, i tillegg til de 



 

12 

 

rent tekniske, som forutsetter kunnskap om medisinsk diagnostikk og behandling der et nært 

samarbeid med fagpersonell som innehar medisinsk kompetanse er en forutsetning.  

Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk har i dag 20 ansatte der halvparten vil nå 

pensjonsalder innen ti år. Disse er ryggraden i avdelingen på grunn av kompetanse og lang 

fartstid i faget. Det blir derfor viktig å rekruttere personell som kan læres opp i faget og dra 

nytte av den kompetansen avdelingen innehar før den forsvinner ut i pensjonistenes rekker. 

Den teknologiske utviklingen og todelt drift noen år fremover vil samtidig medføre behov for 
økning i bemanningen. 

 

5.1 Med-teknologisk utdanning UiS 
Foretaket har i samarbeid med Helse Vest vært en pådriver for å få opprettet et nytt studium 

ved UiS innen medisinsk teknologi ved det teknisk naturvitenskapelige fakultet, Institutt for 

data- og elektroteknologi. Dette er nå opprettet som en bachelorgrad med oppstart høsten 

2023, samt det planlegges for et oppfølgende masterstudie. Det blir viktig at foretaket 

samarbeider med UiS for å etablere gode praksisplasser i klinikkene som kan styrke 

rekruttering til foretaket.  

 

6. Administrativ kompetanse  
 

Personell som bistår annet personell i sykehus, ofte på tvers av organisasjonen, har en viktig 

rolle blant annet fordi de binder tjenestene sammen, sørger for god logistikk og bidrar til 

dokumentasjon.  

Ut fra egne behov og i tråd med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan har foretaket de 

siste par årene løftet frem kompetansebehov for helsesekretærer og sekretærer. Følgende 
tiltak er igangsatt: 

- Vg3 helsesekretærer, samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Årlig formalisert 

utdanningstilbud, videregående skole. Målet er å oppnå at flere innehar autorisasjon 

som helsepersonell. For medarbeidere både innen somatikk og psykisk helsevern.     

- Regionalt e-lærings basiskurs for helsesekretærer og sekretærer med mulighet for å 

delta på samling for å gjennomgå en modul av kurset.  Målet er å sikre enhetlig 
opplæring og innføring på felles plattformer for sekretærer i regionen. 

Diagrammet under viser antall helsesekretærer med autorisasjon per klinikk:  
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7. Simuleringsbasert læring (SBL) 
 

Simulering og simuleringsbasert læring (SBL) har i lengre tid vært en viktig utdannings- og 

forskningsaktivitet for Helse Stavanger. Simuleringssenteret SAFER med sin kompetanse på 

SBL, har hatt stor betydning for ansatte ved SUS og fremvekst av et ledende forskningsmiljø 
innen simulering og SBL.  

Simuleringsaktivitetene i foretaket kan grovt deles inn i tre temaer: In-situ-simulering som 

skjer lokalt i avdelingene, for eksempel rutinemessig simuleringstrening av fødsel på 

fødeavdelingen. Ferdighetstrening er konkret trening på praktiske ferdigheter og kan gjøres 

lokalt eller på ferdighetssenteret. Simulering utenfor klinisk miljø, gjerne mer intensivt og i 

større mengde, finner typisk sted på SAFER eller i andre undervisningslokaler. Simulering blir 

også benyttet i økende grad i LIS-utdanningen og tverrfaglig studentopplæring. Gjennom det 

regionale utdanningsrådet er det startet prosesser med ønske om å inkludere og øke 
simuleringsaktiviteter ytterligere i grunnutdanningene.  

 

7.1 Drift av SBL i foretaket 
Den overordnede strukturen for simulering er beskrevet i egen strategiplan for simulering og 

ferdighetstrening. 

Simrådet er det overordnede organet som sikrer en helhetlig og overordnet utvikling og 
implementering av simulering i Helse Stavanger.  

Fasilitatorer og seniorfasilitatorer er essensielle nøkkelpersoner for at simulering og 

ferdighetstrening kan gjennomføres. Fasilitatorer bidrar til at simulering og ferdighetstrening 

kan gjennomføres forsvarlig og målrettet. Seniorfasilitatorer er erfarne fasilitatorer med 
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pedagogisk kompetanse som har tildelt oppgaver og ansvar innen undervisning og 

fagutvikling i avdelingen.  

Sykehuskoordinator i simulering bidrar til at simuleringsaktivitet møter lovkrav og foretakets 

behov for kvalitet, kompetanse og pasientsikkerhet, herunder sikre løpende fokus på 

pasientsikkerhet integrert i simulerings- og ferdighetstrening.  

 

7.2 Endringer i organisatorisk forankring 
Utvikling og vekst i SBL internt i foretaket og i samarbeid med UH-sektoren samt et voksende 

ansvar for SBL hos Helse Stavanger gjør at den organisatorisk forankringen i foretaket er 

under revidering. Aspekter som må tas i betraktning er at SAFER skal flytte ut av sine 

nåværende lokaler, Helse Stavanger leder den regionalt koordinerende enheten for 

simulering i Helse Vest (RegSim Vest) siden 2017, og at Helse Stavanger har ansvar for å lede 

den interregionale kompetansenettverket for simulering i spesialisthelsetjenesten: 

InterRegSim. Dette oppdraget ivaretas via RegSim ved Helse Stavanger.  

SBL miljøet knyttet til Helse Stavanger må derfor sikres en organisering som ivaretar og 

forsterker en helhetlig tilnærming til SBL aktiviteter inkl: operativ drift av SBL aktiviteter i 

klinikker, utvikling av SBL metoder, forskning relatert til SBL, og videre samarbeid med 

SAFER. Dette utredningsarbeidet ferdigstilles høsten-2022. 

 

8. Opplæring Nye SUS 
 

Frem mot innflytting i nytt sykehus vil det gjennomføres betydelig opplæringsaktivitet. Det vil 

bli etablert et eget opplæringsprosjekt under Mottaksprogrammet Nye SUS blant annet med 

ansvar for standardisert opplæring og tilrettelegging for utstrakt bruk av simulering og 

trening i nye areal. Prosjektet vil være tverrgående mellom områdene organisasjonsutvikling, 

teknologi og klargjøring for drift, og gjennomføres i tett samarbeid med 

utdanningsavdelingen, RegSim med flere.  

Det er innhentet erfaring fra andre sykehus i Skandinavia samt bransjer med særlig HMS 
fokus. Opplæring mot Nye SUS foreslås inndelt i følgende områder:  

 obligatorisk standardisert opplæring, herunder felles introduksjon til areal, adkomst, 
sikkerhet og brannvern 

 avdelingsspesifikk opplæring, herunder  
o Bli kjent i egen avdeling: eksempelvis nye pasientforløp og arbeidsprosesser 
o Teknisk opplæring IKT og MTU: eksempelvis ringesignalanlegg 

 Rolle- og fagspesifikk opplæring, herunder opplæring og simulering i fagprosedyrer 
 Grensesnitt opplæring, herunder overganger mellom funksjon og lokasjon. 

Eksempelvis overføring fra akuttmottak til sengepost  
 

Helse Stavanger har bred kompetanse og erfaring med simulering og det er naturlig å 

inkludere simulering i flere av opplæringsområdene, spesielt innenfor rolle- og fagspesifikk 
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opplæring. I det videre arbeidet med prosjektmandat vil muligheter innen simulering stå 

sentralt. Opplæringsaktivitet i denne størrelsesorden gir mulighet for å fremheve sykehusets 
verdier og mål og vil således være et fokusområde i opplæringsarbeidet.  

9.  Framtidig profesjonsutdanning i klinisk psykologi ved UiS? 
Helse Stavanger har en tett kontakt med UiS med tanke på å kunne etablere et 

profesjonsstudium i psykologi, der spesielt de psykiatriske klinikkene i Helse Stavanger blir 

viktige samarbeidspartnere. I skrivende stund ligger søknaden om akkreditering av studiet til 

vurdering hos NOKUT. Helse Stavanger er positive til etablering av et psykologistudium, der vi 

ser nye muligheter for samarbeid innen forskning og undervisning, og ikke minst en bedre 
rekrutteringssituasjon for psykologer.  

 

 


