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Sykepleierutdanning på Helgeland

Historikk- hva har skjedd i saken 2015-2018?

• Nord Universitet besluttet midlertidig stopp av opptak på nett- og samlingsbasert   

sykepleieutdanning i Mo i Rana for studieåret 2018/2019. 

• Oktober 18 ble det vedtatt at stoppen videreføres for Studieåret 2019/2020. 

• I tillegg er også den fleksible sykepleieutdanningen i Sandnessjøen nedlagt i 2015

OG VONDT BLIR TIL VERRE!

• Januar 2018: Forslag om nedleggelse av hele sykepleieutdanningen på Campus Helgeland, herunder både 
heltid og deltid. Del av prosess med ny studiestedstruktur: 

«Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) kommer med følgende anbefaling i sine innspill til 
fremtidig studiestedsstruktur: 

FSH anbefaler at fakultetets faglige aktiviteter konsentreres på to og maksimalt tre 
studiesteder».  

• Vurdering: Nord Uni har i dag 9 campus. Bodø og Levanger ligger best an til å bestå. Fremdeles sjanse å 
redde Campus Helgeland, men det er konkurranse fra Campus Namsos som har mer bredde (flere 
utdanninger) og kan vise til bedre kvalitet i utdanningene. 

Hva betyr dette for helsetjenestene på Helgeland?

• Fra en situasjon med 60-80 uteksaminerte sykepleiere på Helgeland hvert eneste år, kan vi stå igjen med 
null kandidater utdannet i vår region i fremtiden.  
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• Hele Helgeland må jobbe sammen hvis vi skal berge 
sykepleierutdanningen!

Hva gjør vi fra Helgelandssykehusets side?

2018:

• Felles brev fra Helgelandssykehuset HF og alle kommunene på Helgeland juni 18, om stoppet i opptak på 
desentralisert sykepleieutdanning 

• Felles brev etter innspillsmøter med Nord Uni september 18, Helgelandssykehuset og 11 kommuner 

2019:

• Sak i SAMUT 6. februar for å løfte saken i Helse Nord. Generell dialog ift å få løftet saken nasjonalt mot 
HOD.

• Helgelandssykehuset v/ AD, fag og HR: Møte med regionrådene på Helgeland ift samarbeid i saken 
25.02.19

• Helgelandssykehuset v/ AD, fag og HR møter ledelsen på Campus Helgeland – 27.02.19

• Det er tatt kontaktet fra rektoratet i Nord Uni med AD i HSYK for å få til et møte, men etter avgangen til 
rektor er det ikke kommet nærmere avklaringer om datoer

• Dialog med øvrige involverte foretak, både i HN og HMN. 

• Etablerer dialog med fylkeskommunene og FM i Nordland.

• Vi kan kun lykkes i samhandling med mange aktører på Helgeland og i Nordland…

3



Hvem kan vi samarbeide med hvis Nord Uni ikke leverer?

Alternative samarbeidspartnere ift sykepleieutdanning 
på Helgeland 

• Startet sonderinger/informasjonsinnhenting ift både UiT og NTNU for å utrede mulighetsrommet 
om de kan være aktuelle tilbydere og samarbeidspartnere ift sykepleieutdanning på Helgeland i 
fremtida. 

• UiT har drevet desentral sykepleierutdanning i Troms og Finnmark siden 90-tallet med gode 
resultater

• Men, det kan oppfattes som at UiT er mer orientert mot sine «nærområder» i Troms og Finnmark.. 
Men det finnes nok en mulighet for dialog mot UiT.

• Det skjer mye spennende i NTNU ifb med digitalisering og desentralisering av utdanning. Det var 
oppløftende ting å høre fra NTNU i fasen vi er nå med informasjonsinnhenting. 
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Videre prosess i Nord Universitet

• Nord Universitet er nå i en prosess der de har innspillsmøter med både sykehus, kommuner og 
andre interessenter (jan-febr).

• Innen mai 19 vil det legges frem et endelig forslag til ny studiestedsstruktur. Dersom det medfører 
vesentlige endringer av dagens struktur med 9 campus, vil forslaget sendes på høring. Endelig 
vedtak i styret til Nord Universitet i september 19. 
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Til diskusjon i OSO:

Hvordan kan Helgelandssykehuset og kommunene jobbe sammen for å hindre nedleggelse av 
sykepleierutdanningene på Helgeland?

Forslag til vedtak: 

OSO ønsker at kommuner og sykehus jobber sammen for å hindre nedleggelse av sykepleieutdanningen 
på Helgeland og vil konkret iverksette følgende tiltak: 
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