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Simulering av traumemo�ak v/ aku�mo�aket i Sandnessjøen. Foto: Sissel Karin Andersen.

28.04.2022

Besøk fra Universitetet i Tromsø
Som en innledning �l planlegging av etablering av 6. års desentralisert medisinerutdanning på Helgeland

hadde Helgelandssykehuset 19. og 20. april besøk fra Universitetet i Tromsø.

HELGELANDSSYKEHUSET

Skrevet av: Marte Præsteng

Tema for besøket var blant annet å forankre en vilje fra Helgelandssykehuset om å være desentralisert studiested i tråd med

den regionale avtalen, erfaringer fra andre desentraliserte utdanninger, samarbeid med kommunene, inspisering av

sykehusets lokaler, etablering av tenta�vt oppstartpunkt samt etablering av samarbeid mellom universitetet og

sykehusledelsen.

 

Introduksjon v/ Adm.dir Hulda Gunnlaugsdo�r. Foto: Marte Præsteng 

 

Under besøket ble det omvisning og dialog med fagpersoner, administrasjon og forskere fra Helgelandssykehuset. I �llegg

https://intranett.helsenord.no/brukervisning/?entityuid=152793&userfullname=Marte+Pr%C3%A6steng
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deltok ordførere og fagpersoner fra vertskommunene Vefsn, Alstahaug og Rana samt rådgiver fra Helse Nord. 

På alle lokalisasjonene ble det fremmet muligheter for samarbeid mellom kommune, Universitet(-er), eventuelt næringslivet

og Helgelandssykehuset blant annet omkring simuleringstrening, utstyr og fasiliteter.

 

Simulering av traumemo�ak v/ aku�mo�aket i Sandnessjøen. Fra venstre: Vinjar Fønnebø (programstyreleder

medisinutdanning UiT), Halvor Hygen (rådgiver Helse Nord), Gunnbjørg Svineng (Dekan, Helsevitenskapelig fakultet UiT),

Kje�l Kvalsvik (fakultetsdirektør, Helsefak. UiT), Christen Peder Dahl (studieleder for studieprogram medisin, UiT), Elisabeth

Benum (overlege, SSJ) og Thea Sofie Mjølhus (LIS1 SSJ). Foto: Hanne M. Frøyshov

 

Simulering av traumemo�ak v/ aku�mo�aket i Sandnessjøen. Foto: Sissel Karin Andersen.

Medisinsk direktør Hanne M. Frøyshov er fornøyd e�er to innholdsrike dager ved i Mosjøen, Sandessjøen og Mo i Rana: 

- De�e var to veldig vik�ge dager for Helgelandssykehuset. Vi har bli� bedre kjent med våre samarbeidspartnere rundt

denne satsningen på medisinerutdanningen og vi har også få� gode innspill på hva som skal �l for at vi skal lykkes. Vi er

ydmyke for den store oppgaven de�e er, men har sam�dig svært god tro på at de�e skal vi få �l på en god måte. Studenter

som kommer �l Helgeland skal få utdanning med høy kvalitet og de skal få dra ny�e av det lille ekstra vi på Helgeland og i

Helgelandssykehuset kan �lby. Vi utvider nå arbeidsgruppen med medlemmer fra våre samarbeidspartnere og vil ha stort

fokus på fremdri�en i de�e spennende arbeidet, oppsummerer hun.
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Ordfører Peter Talseth og kommuneoverlege Kirsten To� i Alstahaug. I dialogen med Alstahaug kommune ble det vektlagt

muligheter for å skape et studentmiljø basert på sykepleiestudenter, legestudenter og andre i praksis. Foto: Marte Præsteng

 

Omvising ved Rusavdelingen i Mo i Rana ved områdesjef Anikken Olsen Aaseng og klinikksjef Rune Holm. Ordfører i Rana

Geir Waage med ryggen �l og kommuneoverlege i Rana Frode Berg helt �l høyre i bildet Foto: Hanne M. Frøyshov

 

Demonstrasjon av simuleringsdukke ved intensivsykepleier i Mosjøen Eva Bjørhusdal. Foto: Me�e Horsberg
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Dialog og lunsj med ordfører Berit Hundåla og kommunalsjef for helse og omsorg i Vefsn kommune Rachel Berg. Foto:

Me�e Horsberg


