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Høringssvar fra Helsefak, UiT på regional utviklingsplan Helse Nord 
2023 - 2038 

Det helsevitenskapelige fakultet takker for at vi gis anledning til å komme med innspill til regional 
utviklingsplan for Helse Nord i tidsrommet 2023-2038. 

Det er etablert gode samarbeidsarenaer innen utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Nord og 
UiT/Helsefak gjennom USAM og SAMUT samarbeidet, og som godt kunne ha vært mer synliggjort i den 
regionale utviklingsplanen. 

Til tross for at den regionale utviklingsplanen vektlegger store omstillingsbehov med tanke på utfordringer 
knyttet til demografisk utvikling, kompleksitet i behov for behandling/rehabilitering og mangel på 
kvalifisert personell, er ikke ambisjonene for samarbeidet med utdanningsinstitusjonene synliggjort som 
et aktivt virkemiddel i planen. UiT/Helsefak utvikler og drifter sine utdanninger i tett samarbeid med 
arbeidslivet, som UNN, Helse Nord og kommunene i Nord-Norge. Samtidig som Helsefak sikter mot at 
våre kandidater skal være attraktive og relevante for arbeidslivet, er vi avhengig av å samarbeide med 
Helse Nord om undervisningsaktiviteter, -tilbud og -ressurser. Herunder behovet for at ansatte 
praksisveiledere og undervisere i Helse Nord er kvalifisert for oppdraget når det gjelder 
praksisveilederkompetanse og pedagogisk basiskompetanse der det er relevant. En tydeliggjøring av Helse 
Nord sine mål med samarbeidet med utdanningsinstitusjonene i den regionale utviklingsplanen hadde vært 
hensiktsmessig. Særlig forventningene til universitetssykehuset UNN knyttet til samarbeid med 
UiT/Helsefak burde vært tydeligere.  

Helse Nord og UiT/Helsefak har begge ambisjoner om i større grad nå opp i konkurransen om tilslag på 
søknader om finansiering i «excellent» kategorien og etablering av nordnorske Toppforskermiljø. En 
tydeliggjøring om hvordan vi sammen kan bidra til å oppnå dette, signalisert ved tydelige forventninger til 
samarbeid om søknader og prosjekt, er ønsket. UiT/Helsefak har gode tradisjoner for søknader i 
«excellent» kategoriene til Forskningsrådet og EU, og har også etablert et velfungerende administrativt 
støtteapparat for søknadsarbeid i denne kategorien. Ved UiT/Helsefak arbeides det for tiden strategisk med 
å legge forholdene til rette for å knytte fagmiljø tettere sammen og etablere en felles innsats rettet mot EUs 
– Mission Cancer; herunder stimulere til økt samarbeid mellom forskere fra Helse Nord og UiT/Helsefak. 
Tematikken i Mission Cancer er bred og spenner fra basalbiomedisinsk forskning, persontilpasset medisin, 
og til (pre-)kliniske studier, noe som også er i tråd med Helse Nords overordnede satsningsområder. 
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Samarbeidet innen forskning og innovasjon mellom Helse Nord og UiT/Helsefak er i denne forbindelsen 
viktig å få fram i den regionale utviklingsplanen. 

Vi tror også at det ligger et stort uforløst potensial i bruk og utnyttelse av eksisterende infrastruktur og 
kjernefasiliteter ved Helse Nord/UNN og UiT/Helsefak, samt samhandling om studier tilknyttet de store 
befolkningsundersøkelsene (Tromsøundersøkelsen og SAMINOR) ledet fra UiT og med finansiering fra 
bl.a. Helse Nord. UiT/Helsefak etterlyser Helse Nord sine mål for samarbeid knyttet til dette. 

I kapittel 3.2 «Samhandling og samarbeid» pekes det på behovet for å utvikle et tettere samarbeid mellom 
helseforetak, kommuner og eksterne helsetjenesteleverandører. Vi er enige i denne satsningen, og vi ønsker 
å spille inn at UiT/Helsefak også burde inkluderes i denne satsningen. Vi foreslår derfor at UiT/Helsefak 
inkluderes i beskrivelsen under pkt. 3.2 og med ordlyden; «Helse Nord skal bidra til å bedre og øke 
samarbeidet innad i, og mellom helseforetak, med kommuner og eksterne helsetjenesteleverandører, og 
UiT/Helsefak.» Vi tror at UiT/Helsefak vil kunne være en viktig bidragsyter i dette arbeidet (jf. 
UiT/Helsefaks aktiviteter innen tjenesteinnovasjon), og at samarbeidet med UiT/Helsefak derfor bør 
tydeliggjøres. 
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