Referat fra Fag- og samarbeidsråd for USHT Vestfold onsdag 31.mai 2017
Sted: Møterom 4, rådhuset i Sandefjord
Tid: 12.00-15.00
Tilstede: Lisbeth Rudlang NSF, Anne Merete Sørensen og Liv Krossøy Fagforbundet, Randi
Hovde lærings- og mestringssenteret, Anca Marie Yttri og Lone G. Ziegemann SiV/KPR,
Irene Jørgensen samhandlingssjef SiV, Per Gunnar Disch Senter for omsorgsforskning sør,
Anne Mette Aralt Fylkesmannen i Vestfold, Anne Rosslund, Unni Stensvold og Lise Tanum
Aulie Sandefjord kommune, Ida Eide Johansen, Charlotte Standeren, Henriette Ruud og
Ellinor Bakke Aasen USHT Sandefjord. Møtet var på Rådhuset i Sandefjord.

–

1. Referat fra forrige møte.
Referatet er godkjent
2. Veiledende planer, pilotprosjketet med utvikling og testing av veiledende planer med
klassifikasjonssystem er avsluttet og rapporten er klar.
Unni Stensvold presentrerte prosjektet og funnene. Rapporten og presentasjonen kan
dere lese på USHT sine hjemmesider.

3. «Tid som gave» - frivillige til alvorlig syke.
Ida Eide Johansen presenterte prosjektet og resultatene. Prosjektrapporten ble delt ut i
møtet. Presentasjonen og rapporten ligger også på nettsidene.
4. NSF har gjennomført en spørreundersøkelse blant avgangsstudentene på bachelor i
sykepleie ved HSN campus Vestfold. Der de blant annet blir spurt om hvor de ønsker å
jobbe når de er uteksaminert, hva som påvirker deres valg, om de har fått tilbud om jobb,
stillingsstørrelse. Lisbeth Rudlang presenterte funnene.
Presentasjonen ligger på nettsiden.
5. Rekruttering til kommunehelsetjenestene, hva kan USHT gjøre for at kommunene skal
bli en mer atraktiv arbeidsplass for nyutdannede?
Mange gode inspill om tiltak som kunne iverksettes, hvordan legge til rette for
studentene i kommunal praksis, hva er fremmere og hemmere for at studentene skal
velge kommunehelsetjenesten når de er ferdige. Må ha tettere samarbeid med høgskolen.
Det kom forslag om å starte et prosjekt der en kartlegger hvilket behov kommunen i
Vestfold har, hvordan de tilrettelegger for studenter i praksis og hvordan de arbeider
med rekruttering av helsepersonell.
USHT tar initativ til prosjektet fra høsten 2017, de inviterer høgskole, videregående
skole og representanter fra Fag- og samarbeidsrådet med i en prosjektgruppe.

6. Fag- og samarbeidsråd videre.
Vi prøver med to møter i året, et på høsten og et på våren. Møtet på våren blir som nå
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uten endring i representasjonen. Møtet på høsten blir sammen med Fylkesmannens
forum for omsorgsplan 2020.

7. Neste møte fredag 17.november 2017.
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