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NORD
universitet

01.03.19

Utkast til høringsuttalelse «Helgelandssykehuset 2025» fra Nord Universitet

Helgelandssykehuset er en vlktig samarbeidspartner for Nord universitet, dermed ønsker

universitetet  å  gi høringsuttalelse til rapport om «Helgenandssykehuset 2025», spesielt

knyttet  til vår viktigste samhandlingsarena utdanning og forskning.

Nord universitet støtter rapporten i at helsefaglige argumenter skai vektlegges tyngst i

beslutningsprosessen om «Helgelandssykehuset 2025». I utfordrende  endringsprosesser  er

det viktig at faglige argumenter og godt  utredede fakta drøftes nyansert og tillegges større

vekt enn lokalpolitisk og emosjonell argumentasjon.

Helse Nord  har i oppdragsdokument 2013  gitt  Helgelandssykehuset følgende  oppdrag:

”Helgelandssykehuset skal videreutvikfe  et  godt  Iokalsykehusrflbud og en  desentralisert

spesialisth elsetjeneste  på Heigelan d, isamarbeid med  kommunene, samt styrke  forskning,

fagutvikling og utdanning".  I  rapporten fra ekstern ressursgruppe skisseres et  behov  for

satsning på forskning, fagutvikling og utdanning i  Helgelandsregionen. lmidlertid mener

universitetet at rapporten i mindre grad ivaretar utdannings- og forskningsaspektet, når de

foretar sine vu rderinger  og konklusjoner.

Nord  universitet mener innovasjon, utdannings— og forskningsaktivitet i regionen er viktige

faktorer for kvalitet i helsetjenestene. Dette inkluderer kunnskap for omstilling og

fagutvikling, implementering av ny kunnskap og systematisk kvalitetsarbeid, rekruttering og

attraktive fagmiljø, både  til spesialisthelsetjenesten og til kommunene.



Nord universitet er selv under omstilling E et pågående strukturprosjekt. Styret ved Nord

universitet skal i løpet av sommeren/høsten 2019 avgjøre hvilken studiestedsstruktur

universitetet skal utvikle framover. l dette arbeidet vektlegges bl.a. kvalitet i forsknings- og

utdanningsmiljøer, studiestedenes attraktivitet for ansatte og studenter, universitetets

regionale ansvar og samfunnsoppdrag samt økonomisk og faglig bærekraft. Flere av

elementene funner vi igien i diskusjonen  rundt  lokalisering av Helgelandssvkehuset. Nord

universitet uttaler seg ikke om geografisk lokasjon, men gir innSpill til prioriterte

kvalitetsområder  i  rapporten.

-:- Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

For å tilby befolkningen i Helgelandsregionen kvalitet i helsetjenestene, er rekruttering

av kvalifisert arbeidskraft og beholde og utvikle robuste fagmiljø en nødvendighet. Nord

universitet utdanner sykepleiere til spesialisthelsetjenesten 0g til :egionens  kommuner.

Samarbeid mellom Nord universitet, Helgelandssykehuset og kommunene, om forskning,

men særskilt kunnskapsdeling og praktiske studier for sykepleierstudenter er viktig som

rekrutteringsarena for regionen. Både det planlagte store akuttsykehuset på Helgeland

og de planlagte DMS er avhengig av rekruttering og har, som Nord universitet behov for

å  etablere robuste bærekraftige fagmiljø. Det er universitetets erfaring at større

tverrfaglige enheter med plassering på større steder/byer, er mer attraktive for

studenter og arbeidstakere enn ved mindre lokasjoner.

O°.° Praksisplasser

Bachelor i sykepleie giennomfører ca. 50% av undervisningen i samarbeid med

praksisfeltet. og tilgjengelige og kvalitativt gode praksisplasser er av uvurderlig betydning

for  å  sikre kvalitetl utdanningen og relevante ferdigutdannede sykepleierne. Nærhet

mellom større sykehus og utdanningslnstitusjonen fremmer kvalitet og bredde på

praksisplassene. Våre studenter fordeles i dag på alle tre sykehusene i helseforetaket,

noe som medfører at mange studenter må flytte fra det største studiestedet Mo i Rana i

lenger praksisperioder. Dette gir utfordringer både når det gjelder logistikk og økonomi

for studentene. Dette er også en kostnadsdriver for universitetets oppfølging av

studentene  i  praksis. Ett stort akuttsykehus vil kunne bidra til at færre av studentene må
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flytte iforbindelse med sine praksisstudier, og samhandlingen mellom universitetet,

praksisenheten og studentene vil kunne forenkles, styrkes og utvikles ytterligere.

Nærhet til praksisfeltet vil  også  skape et større potensial for et samarbeid knyttet til

fagutvikling og forskning.

Forskning og fagutvikling

Universitetet og Helgelandssykehuset har tradisjon for å samarbeide om forskning og

faglig utvikling. Et stort akuttsykehus. med et større fagmiljø, vil gi

ytterligere mulighet for gjensidig samarbeid, og kan i fremtiden  også  inkludere

innovasjonsprosjekteri helsetjenestene. Det vil kunne skapes et marked

for et utdanningstilbud som følger opp regjeringens visjon om «læring hele livet» lokalt

på Helgeland. Et stort akuttsykehus med et større fagmiljø vil kunne skape et potensial for

mer  forskning- og innovasjonsaktivitel: mellom sykehuset og universitetet og en

synergieffekt med økt forskningskvalitet, samt mulighet til økt samhandling også  med

kommunene.

Studiemlllø og rekruttering av studenter

Å  etablere et stort og robust  fagmiljø gis stor betydning for framtidig rekruttering av

arbeidskraft og kvalitet i tjenestene. I sine utdanninger er Nord universitet avhengig av  å

rekruttere kvalifiserte søkere. Studentundersøkelser viser at studenter ønsker et aktivt

og godt studiemlljø. Ifølge studentundersmkelsen SHoT  etterspør studentene blant annet

god boligtilgang, god infrastruktur, et aktivt  fritids— cg kulturtilbud, gode

studielokaliteter, sentrumsnærhet og nærhet til ulike støttefunksjoner som eksempelvis

bibliotek. Dette er langt på vel  også  i tråd med det som legges til  grunn  for å være en

attraktiv arbeidsgiver og et attraktiv sted for  å  bosette seg. Det vurderes som viktig at

infrastruktur som jernbane, busstilbud, og nærhet til flyplass er lett tilgjengelig.

Studentenes mulighet for jobb istudietiden, og evt. jobbmulighet for partnere er viktige

momenter i rekruttering til utdanningene.

Lokalisering



Rapporten (s. 34) viser tll at det forventes at utdanningsinsfltusjonen flytter utdanningen

til den byen hvor det nye sykehuset lokaliseres.  Nord  universitet er  i  en

omstillingSprosess om framtidig studiestedsstruktur. Antall studiesteder og

organiseringen  av disse i Nordland og nordlige deler av Trøndelag er i endring. I dag er

det opptak tll sykepleierutdannlngen på Helgeland, og flere andre studier, på Campus

Helgeland, Moi Rana.  Hvor  universitet vil ha ulike studietilbud vil bli avklart  i  løpet av

sommeren/høsten  2019.  l etterfølgelse av strukturprosjektet ved  Nord  universitet vil det

bli utredet hvordan universitetet kan ivareta et fleks'rbelt desentraliserte tilbud innen

spesielt sykepleieutdanningen.

02° Oppsummering

Nord unlversitet mener det er viktig at framtidig sykehusstruktur satser på større og

robuste fagmiljø som kan fremme og utvikle tettere samarbeid mellom universitetet og

sykehuset. Herunder samarbeid om  forskning, innovasjon, utdanning, kombinerte

stillinger, simulerlng 0g studenter i praksis. Som utdanningsinstitusjon ønsker vi  å  være

et solid og god samarbeidspartner for helseforetakene hvor vi Ifellesskap utvikler

fagområdene, utdanningene  og drar veksler på hverandres styrker og kompetanser.

Vi takker for muligheten til  å  gi vår uttalelse til rapporten, og ønsker  lykke til i det videre

arbeidet med «Helgelandssykehuset  2025»

Med hilsen

Hanne Solheim Hansen Trinek rlsen

Konstituert rektor Dekan

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap


