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Tomteutredning - innspillsrunde. Innspill fra Nord universitet 

Viser til brev datert 290421, med høringsfrist 28. mai då.  

Utdanningsinstitusjonene bes i høringsbrevet om å uttale seg spesielt om følgende: 

‘Helgelandssykehuset HF og Sykehusbygg HF ber sentrale utdanningsinstitusjoner spesielt om 

innspill som vil kunne utdype, eller korrigere det faglige grunnlaget i utredningen innenfor 

målområdet «Byutvikling, arbeidsplass og rekruttering». Det vises spesielt til kapittel 5.2 og 

7.2, samt vurdering av dette målområdet i finsiling av tomter i kapittel 8 (8.1.1 – 8.5.1).’ 

Innledningsvis ønsker Nord universitet å uttrykke at alternativene for tomtelokalisasjon i 

utgangspunktet er likeverdige  for videre samarbeid med Helgelandssykehuset. For Nord 

universitet er det først og fremst viktig at vi lykkes med god samhandling mellom sykehusets 

ansatte, sykehuset og Nord universitets ansatte og studenter. Universitetet og 

Helgelandsykehuset er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne utdanne helsepersonell. 

Kapittel 5.2 

Kap.  5.2 viser til at Helgelandssykehuset er en utdanningsaktør. Nord universitet 

samarbeider med Helgelandssykehuset både når det gjelder bachelor-utdanning innen 

sykepleie samt spesialsykepleie. Rapporten peker på at den største 

rekrutteringsutfordringen vil være for spesialsykepleiere og legespesialister, samt at 

fremtidens sykehus vil  ha behov for nye yrkesgrupper, som f.eks. teknologer. Nord 

Universitet tilbyr en desentralisert sykepleierutdanning med lokalt opptak for Helgeland. 

Spesialsykepleierutdanningen har også kvoter for vår Helgeland. Videre satser Fakultet for 

Sykepleie og helsevitenskap spesielt på e-helse, digital samhandling og bruk av helse- og 

velferdsteknologi, både som utdanning og i en forskningskontekst. Dette er kompetanse som 

er sentral for innovasjon av helsetjenesteforskning. 

Forskning kjenner ingen grenser, ei heller kommunegrenser. Nærmeste studiested på 

Helgeland er Mo i Rana. Universitetet bygger nå opp utdanningsfaglig kompetanse og 

forskningskompetanse ved dette studiestedet, og er beredt på å samarbeide godt med 

Helgelandssykehuset både om forskning og utdanning. I  Helse Nords styresak 137-2019 



 

 

pekes det også på mulighet for å utvikle et robust utdanningstilbud på Helgeland innenfor 

medisin og sykepleie.  

Kapittel 8 – plassering av sykehuset 

For Nord universitet kan vi ikke se at noen av de foreslått alternativene vil ha ulik innvirkning 

på videre samarbeid mellom universitetet og Helgelandssykehuset. Vi ser frem til å 

videreutvikle det utdanningsfaglige og forskningsfaglige samarbeidet.  

Nord universitet har tiltro til at beslutningsgruppen ivaretar det som er mest hensiktsmessig 

når det kommer til infrastruktur; tilgjengelighet for tilreisende helsepersonell å komme til og 

fra det nye sykehuset; mulighet for overnatting for pårørende og ansatte på vakt; 

pasienthotell; barnehagetilbud, samt at områdene rundt legges godt til rette for at ansatte, 

studenter og gjester kan oppholde seg der i lengere perioder.  

Nord universitet har videre tiltro til at beslutningsgruppen ser til forskningen som 

underbygger at det høyt utdannede folk legger til grunn for valgt bosted, som er tilgang til 

variert jobbmarked; korte og effektive jobbreiser; et variert tilbud av gode boliger og 

boområder; urbanitet/tjenestetilbud/fritidstilbud, og god tilgang til grønt- og friområder. 
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