
 
Arbeidsgruppen for samarbeid om helse- og sosialfag  

 

Referat fra konstituerende møte i Arbeidsgruppen for samarbeid om helse- og sosialfag i UH-nett 
Vest 

Tilstede: Anne-Grethe Naustdal/HVL, Odd Ragnar Hunnes/HVO, Einar Engebretsen/UiS, Jacob 
Ryen/Studentrådet, Lars Helge Nilsen/Koordinator UHNV. 

Forfall: Anne Halvorsen/UiA, Anita Lyssand/VID. Representant fra UiB er p.t. ikke oppnevnt. 

Dato: Fredag 8. februar kl. 10 – 14 
Sted: Møterom H-213, Campus Kronstad, Høgskulen på Vestlandet 

1/19   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
           Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

2/19   Konstituering av arbeidsgruppen. Valg av leder.  
Arbeidsgruppen konstituerte seg, og Anne-Grethe Naustdal/HVL ble valgt til leder for 2019-
2020. Hun vil også finne en fra HVL som kan påta seg sekretærfunksjonen for gruppen. 

3/19   Arbeidsgruppen for samarbeid om helse- og sosialfag i UH-nett Vest.  
Bakgrunn og historikk. Koordinator redegjorde for sammensetning og arbeid som har vært 
gjort i denne arbeidsgruppen i perioden 2008-2016. Grunnet bl.a. det omfattende 
organisasjonsarbeidet i forbindelse med fusjonen av HSH/HiB/HiSF til HVL har arbeidet i 
gruppen lagt på vent i 2017-2018. Dette ga styret i UHNV en anledning til å fastsette et nytt 
mandat og retningslinjer for arbeidet med virkning fra 2019. 
Koordinator delte ut referatene fra møtene 2008-2016, som grunnlag for oppstartsarbeidet i 
den nye arbeidsgruppen. (Disse vil også bli sendt VID, UiA og UiB sine medlemmer). 

4/19   Gjennomgang av mandat  
Arbeidsgruppen finner at mandatet både gir den nødvendige retning og den nødvendige 
åpning for å kunne styre arbeidet på en formålstjenlig måte. 

5/19   Arbeidsmåte og møteplan 
Gruppen vil satse på å møtes fysisk i forbindelse med UHR-HS sine møter om dette er 
praktisk mulig (passer for alle), og ellers bruke skype til kortere møter. 
Neste møte for UHR-HS er 9 og 10.mai i Tromsø. I og med at alle ikke skal delta på møte i 
UHR-HS og det er så lang reise, så vil vi finne en annen dato for neste møte.  

 
6/19   Innspill til saker som arbeidsgruppen bør prioritere framover 

 
Gruppen vil innledningsvis konsentrere seg om følgende saker: 
 
- Samarbeid med arbeidslivet, derunder helseforetakene, kommuner, NAV m.fl. Vi vil se på 
mulige samarbeidsfelt i lys av den meldte stortingsmeldingen og søke å skape vår 
vestlandssamarbeidskultur.  

https://uhnettvest.no/


 
- Praksisdelen i utdanningene, derunder et særlig fokus på felles oppfølging av nye krav til 
veiledningskompetanse, og samarbeid om internasjonal praksis, 

 
- Kompetanseheving for studieprogramkoordinatorer (her vil en se på tilsvarende prosjekt 
som Lærerutdanningsgruppen har satt i gang), 

 
- Barnevern 

Her er det allerede en aktiv arbeidsgruppe ledet av professor Kåre Heggen ved HVO. Odd-
Ragnar sjekker status og melder tilbake om arbeidet og hvilke ønsker og muligheter det er for 
videre utvikling av arbeidet i denne gruppen.  

Digitalisering i utdanning vart også nemnd som mulig samarbeidstema.  

Gruppen ønsker å lage en to-årig handlingsplan og vil som del av dette arbeidet vurdere 
hvilke arbeidsgrupper vi bør opprette. Dette vil forberedes for diskusjon til neste møte.  

 

7/19   Orienteringer 
Det ble gitt korte orienteringer om relevante saker fra institusjonene. Disse blir av 
plasshensyn ikke referatført. 

8/19   Eventuelt 
Koordinator redegjorde for programmet på årets Solstrand-seminar 3. og 4. april, som har 
«Samarbeid med arbeidslivet» som overordnet tema. Medlemmene i arbeidsgruppen ble 
anmodet om å kontakte sine representanter i UH-nett Vest sitt Kontaktutvalg for å be om å 
få plass på seminaret. 

Det ble vedtatt av studentene har møtende varamedlem. 

  

Referent: Koordinator Lars Helge Nilsen, Bergen 10.02.2019 
 
 


