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Styresak 103/2019 Tiltak i forbindelse med nedlegging av desentralisert 

sykepleieutdanning i Sandessjøen 

 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering. 
 
Formål: 
Orientere styret i Helgelandssykehuset HF om konsekvenser av Nord universitets nedlegging 
av desentralisert bachelorutdanning i sykepleie i Sandessjøen. 
 
Bakgrunn: 
I juni 2019 besluttet styret i Nord universitet nedlegging av studiested Nesna og 
Sandessjøen.  Siste opptaka av studenter til desentralisert bachelor utdanning i sykepleie 
var høsten 2016. Siste kull med sykepleiestudenter utdannet i Sandessjøen ble uteksaminert 
i juni 2019. 
 
Nok sykepleiere er en utfordring nasjonalt og på Helgeland 
Kompetansebehovsutvalget som ble oppnevnt for å gi en best mulig faglig vurdering av 
Norges kompetansebehov, påpeker at utfordringer med å rekruttere sykepleiere er et 
nasjonalt problem.  

«Sykepleier er det enkeltyrket som hadde størst mangel målt i antall personer i NAVs 
bedriftsundersøkelse våren 2017 (3 600 personer)».  

 
Sykepleierutdanning i distriktet er grunnleggende for gode helsetjenester 
Det er dokumentert at sykepleiere utdannet ved desentraliserte utdanninger ved Høgskolen 
i Finnmark og Universitetet i Tromsø ser ut til å bli værende i distriktet (Nilsen, Huemer, & 
Eriksen, 2012; Norbye & Skaalvik, 2013). I Strukturmeldinga om høyere utdanning pekes det 
på den sterke sammenhengen mellom hvor kandidatene utdanner seg og hvor de senere 
arbeider. (Meld. St. 18 (2014-2015). 
En rapport fra 2016 om sykepleiere utdannet i Nord-Norge understøtter dette, og viser at 
sykepleiere som får utdanne seg nært hjemstedet i større grad vender tilbake til 
oppvekststedet for å få arbeid (Gaski et al., 2016, p. 71). Rapporten dokumenterer stor 
regional effekt av desentralisert utdanning.  
 
Sykepleieutdanning - heltid på Campus Helgeland 
Nord universitets har planlagt en gradvis opptrapping av studieplasser ved Campus 
Helgeland. Høst 2019 ble det tatt opp 70 studenter, 10 flere enn høst 2018. 
Helgelandssykehuset støtter opptrappingen som er nødvendig for å sikre forsvarlig 



 

rekruttering til Helgelandssykehuset HF og kommunene i tiden fremover. 
Sykepleierutdanningen på Campus Helgeland har en positive utvikling i gjennomføringsgrad. 
Økt gjennomføringsgrad og økt inntakskvote gjør at antall uteksaminerte sykepleiere i 
Helgelandsregionen holder seg stabilt. Selv om antall utdannende sykepleiere i regionen 
opprettholdes kan Nord universitetets nedlegging av sykepleierutdanningen Sandessjøen 
føre til økte rekrutterings utfordringene i distriktskommuner og sykehusenheter. 
Strukturmeldingen og studier gjort i Nord Norge underbygger dette og viser en tydelig 
sammenheng med at de som utdannes i distriktet blir i distriktet. 
 
Rekruttering av sykepleiere til kommuner og sykehus  
For å sikre rekrutteringa av sykepleiere til kommunene på Helgeland og 
Helgelandssykehuset i årene som kommer er det nødvendig at det så raskt som mulig 
etableres et tilbud om desentralisert sykepleierutdanning i Sandessjøen i tillegg til 
fulltidsstudiet ved Nord universitet Campus Helgeland. Derfor har Helgelandssykehuset 
kontaktet VID vitenskapelige høgskole og er sammen med regionrådene på Helgeland i 
dialog med VID for å utrede muligheten for oppstart av desentralisert sykepleierutdanning i 
Sandessjøen. VID jobber mot Kunnskapsdepartementet for å få på plass finansiering av 
utdanningstilbudet. Regionrådene tok på seg oppgaven med å etablere 
samarbeidsprosjektet her på Helgeland og ivareta dialogen med VID. Nord universitet er 
informert om dialogen med VID, og at Helgelandssykehuset fremover ønsker å etablere 
samarbeide med flere universitet/høgskoler for å sikre tilgangen på helsepersonell i årene 
som kommer.  
 
Møte med Nord universitet  
Nord universitet inviterte til møte 4.10 der tema var helsefaglig utdanning på Helgeland. I 
tillegg til Helgelandssykehuset var regionrådene, fylkesråd for utdanning og Helse Nord med 
på møtet. Helgelandssykehuset er fornøyd med møtet og opplevde det som en god 
innlending til fremtidig samarbeid mellom Helgelands kommuner, Helgelandssykehuset og 
Nord universitet. I møtet ble det avtalt at det skal arrangeres 2 liknende samarbeidsmøter 
årlig. Det ble videre bestemt at Nord universitet og Helgelandssykehuset skal starte et felles 
prosjekt som skal utrede etablering av felles simulatorfasiliteter på Campus Helgeland. 
Regionrådene ved Arne Langset og Stig Sørra tok oppdraget med å gi konkret tilbakemelding 
til Nord universitet på antatt behov for desentraliserte studieplasser i Sandnessjøen.  
 
Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset ønsker å være en aktiv samarbeidspart i utviklingen av innovative 
utdanningsmodeller der god kvalitet, fleksibilitet og høy gjennomføringsgrad bør være 
sentrale mål.  På den måten kan universitetet, kommuner og Helgelandssykehuset sammen 
sikre et bærekraftig og fleksibelt utdanningstilbud for både sykepleiere og para 
medisin(paramedic) i regionen. Å lykkes med dette er en nøkkelfaktor for å utvikle 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland de neste årene. 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir 
Administrerende direktør 
 



 

 


