NSFs nasjonale utdannings- og
forskningskonferanse

UTDANNING
for FREMTIDEN
Clarion Hotel The Edge
TROMSØ

21.09 – 22.09

PROGRAM ONSDAG 21. SEPTEMBER 2022
11. 00

Registrering og kaffe

11:30

LUNSJ

12:15

PLENUM: Perspektiver på kvalitet i utdanning og forskning
Åpning v/NSFs 1.nestleder Silje Naustvik
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
Fra UH-sektoren v/Anne-Grete Naustdal, prorektor HVL/medlem i helsepersonellkommisjonen
Fra kommunehelsetjenesten
Fra spesialisthelsetjenesten
Fra studentene
Vurdering av kvalitetsutviklingen innen sykepleierutdanningen de senere år v/Ole-Jacob Skodvin,
Analysedirektør, NOKUT
Appell fra faggruppen for utdanning og forskning

13.30

PAUSE

14.00

PARALELLSEJON - WORKSHOP: Tenketank om kvalitet og samarbeid
Hvordan dele gode eksempler og lære av hverandre?
Lik kompetanse uavhengig av studiested?
Psykisk helse , rus og avhengighet
v/Unn Elisabeth Hammervold, førsteamanuensis. Det
helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse,
Universitetet i Stavanger (UiS)

Hvordan sikre at sykepleiestudentene oppnår
læringsutbytter i praksisstudiene?
«Klinisk instruktør»: Kombinerte stillinger i praksis
v/Nina E. Blegen, instituttleder USN og Linn
Grimestad Nordbø, Sykehuset i Vestfold
Kombinerte stillinger: muligheter og utfordringer
v/stipendiat Cathrine Mathiesen USN

Medikamenthåndtering og farmakologi relatert til
Praksisprosjektet Helse Sør-Øst v/prosjektgruppen
sykepleierens funksjons- og ansvarsområde.
v/ Anny Aasprang, Fagseksjonsleiar ved
bachelorutdanningen i sjukepleie, Høgskulen på
Vestlandet (HVL) Campus Førde
Teknologi og digital kompetanse: Teknologiforståelse Digitale veiledningsmuligheter i praksisstudiene
og terminologi i sykepleie v/Lovisenberg Diakonale
v/førsteamanuensis Kristine Haddeland UIA og
Høgskole (LDH)
høyskolelektor Therese B. Koch
15.15
15.45

PAUSE
PLENUM: Sluttkompetanse som svarer til tjenestenes behov?
Teknologi og digital kompetanse – i utdanning og praksis
Dokumentasjon med brukerstøtte og bruk av data for kvalitet, kontroll og styring v/Bente Christensen, NSF
DigSam: læringsutbytter i digital sikkerhet for studenter og kompetanseheving for lærere v/USN-UiT
Hvordan vurdere kandidatenes sluttkompetanse
Vurdering gjennom praktisk eksamen? v/Mariann Fossum, Instituttleder og professor ved Institutt for helseog sykepleievitenskap, Universitetet i Agder (UiA)
Nationell Klinisk Slutexamination för Sjukskötersker v/Inger Jansson, Senior Lecturer v/ Institute of Health and
Care Sciences. Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg
Samarbeidsavtaler mellom utdanning og praksissteder
Lansering av NIFUs rapport: Kartlegging av samarbeidsavtaler ved landets sykepleierutdanninger v/NIFU

17.15
19.30

Takk for i dag
MIDDAG i restauranten

PROGRAM TORSDAG 22.september

08.30

PLENUM Bærekraft i utdanningene og bærekraftige utdanninger
Fleksibel og distriktsvennlig bachelorutdanning i sykepleie, v/UiS
Hvordan må og kan de globale bærekrafts utfordringene prege beslutninger helsepersonell tar sammen
med pasienten? v/Kristin Heggen, UiO

09.30

PAUSE med utsjekk

10.00

PLENUM: Fare for avskilting?
Innledning og presentasjon av bidragsyterne v/Marit Leegaard. Seniorrådgiver NSF og professor OsloMET
Rekruttering av førstekompetanse v/Mariann Fossum, UiA
Kompetanseplanlegging og -strategi v/Tove Aminda Hanssen, UiT
Kvalifisering til forskning - Brobyggerprosjektet v/Sølvi Helseth, professor i sykepleie ved OsloMET
Panelsamtale: Hvordan rekruttere til forskning og utdanning
NSFs strategiske forskningsmidler
Informasjon om NSFs strategiske forskningsmidler og presentasjon av aktuelle forskningsprosjekt

11.15

PAUSE

11.30

PLENUM: Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse
Arktisk samprax – kompetanse, kvalitet og kapasitet i praksisstudier i kommunehelsetjenesten v/dosent
Bente Norbye UiT.
Merverdi av mastergrad i Avansert Klinisk Allmennsykepleie.
Siste nytt fra myndighetene
Presentasjon av aktuelle pågående og kommende saker /NSFs fagsjef Bente Lüdemann
Oppsummering av konferanse og vel hjem v/NSFs fagsjef Bente Lüdemann

13.00 LUNSJ og VEL HJEM

