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Svar på høring – Helse Nord RHF Regional utviklingsplan 2035
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet er invitert til å gi høringsuttalelse
på forslag til regional utviklingsplan for Helse Nord RHF 2035. Høringsuttalelsen er utarbeidet ved
fakultetets ledelse og administrasjon. Vi leser den regionale utviklingsplanen med stor interesse da vi
som utdanning og forskningsinstitusjon skal være regionalt relevant. FSH har i sin handlingsplan 2020
satt seg mål om å styrke forskningsbasert undervisning og kvalitet i praksisutdanning. Integralt i dette
ligger fakultetets satsning på forskningsområdene:
•

Praksisnær forskning i helsetjenestene

•

Legemidler og legemiddelhåndtering

•

Folkehelse.

Disse målene er også gjennomgående tema i utviklingsplanen til helseforetaket. Nord universitet ved
FSH ønsker et sterkere og nærmere samarbeid i årene framover, og mener at samarbeid mellom
helseforetaket og Nord universitet kan bidra til å styrke utviklingen i begge organisasjoner. I det
videre kommenterer vi spesielt de punktene hvor vi mener økt samarbeid med vårt fakultet kan bidra
til å utvikle bedre og mer effektive helsetjenester.
Om samhandling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
Som utdanningsinstitusjon for utdanning av sykepleiere, vernepleiere, reseptarfarmasøyter og
paramedicere står FSH også ansvarlig for at disse profesjonene har en god samhandling når de møtes
mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Mye av arbeidet for å sikre bedre
samhandling mellom helsetjenestene ligger på et nivå overordnet profesjonsutøvere (e.g.
pasientjournal, farmasøytiske rutiner). Profesjonsutøvere har likevel unik kunnskap om hvordan
dette ivaretas og fungerer i praksis. FSH har satt fokus på dette området via økt forskingsaktivitet og
vi henstiller til at utvikling av nye metoder og rutiner på dette området må ha en solid basis i
forskning på alle nivåer. Fakultetet vil i sine planer for nye profesjonsutdanninger legge vekt på

tverrprofesjonell samhandling og øke sin satsing på simulering i utdanning og forskning. Dette vil gi
muligheter for økt samhandling med spesialisthelsetjenesten og de studentene helseforetaket har et
utdanningsansvar for. Gjennom en felles satsing på helsehus og delte stillinger vil det gis økte
muligheter for samhandling mellom Nord universitet, Helse Nord og primærhelsetjenesten. I 2018
startet FSH et samarbeid med NTNU om felles simulering for medisinstudenter og
sykepleierstudenter fra FSH ved studiested Røstad på Levanger. Denne modellen bør også kunne
implementeres i Helse Nord. Fakultetet vil evaluere denne satsningen og følge opp med relevant
forskning og videreutvikling.
Om samhandling skal være en prioritert satsning for Helse Nord RHF anbefaler vi økt fokus også på
forskning rundt samhandling og praksisfeltet i utviklingsplanen mot 2035.
Forskning
Beskrivelsen av samarbeidet mellom Helse Nord RHF og universitetene er noe vagt i dokumentet, og
FSH mener det er viktig å synliggjøre forskningens betydning for spesialisthelsetjenesten i større
grad. Å tilby et aktivt forskningsmiljø i samarbeid med UH-sektor kan være et viktig virkemiddel for å
sikre god rekruttering av toppkompetente forskere og klinikere, og for å sikre kunnskapsbasert
praksis og rask implementering av ny kunnskap i klinisk virksomhet. Under nåværende status i
utviklingsplanen skrives det at Helse Nord RHF har hatt fokus på forskningsledelse. Når Helse Nord
RHF nå ønsker å utvide sin forsknings-satsning til mindre helseforetak er det viktig at det foreligger
gode rutiner og verktøy for å følge opp forskningsledelse, forankring og støtte rundt forskningen.
Forskningsmiljøene må her følges opp i et langsiktig strategisk arbeid, og vi anser at samarbeid
mellom enheter og organisasjoner vil være nødvendig for å sikre gode og store fagmiljø i helserelatert forskning. Dette bør løftes fram i utviklingsplanen. Det vil i framtiden også bli viktig å se på
om det er mulig å utvikle et tettere samarbeid om forskningsinfrastruktur mellom helseforetakene og
universitetene. Pasientsikkerhet og brukermedvirkning er viktige prioriteringer og det anbefales
mange ulike og gode tiltak. FSH anbefaler en tettere kobling mellom forskning og det systematiske
arbeidet på pasientsikkerhet og brukermedvirkning. Hvis pasientsikkerhet er en prioritert satsing, bør
dette også reflekteres i forskningsstrategien og ikke bare i system, opplæring og kompetanseheving.
Ansatte med forskningskompetanse og kompetanse til kritisk lesing og spørsmålsstilling er en styrke
for ethvert systematisk kvalitetsarbeid. I helseforetak med høyt fokus på forskning til pasientens
beste er betydningen av forskning og det å være et forskende foretak godt forankret i foretakets
ledelse. Det er viktig med forskerkompetente ledere på alle nivå for å sikre tilstrekkelig kvalitet og
omfang i foretakets forskning og innovasjonssatsing.

Om utdanning og framtidig behov for arbeidskraft i Helse Nord
FSH har per dags dato i et etablert samarbeid med sykehusene i Nordland om utdanning av
bachelorstudenter, masterstudenter inkludert spesialsykepleie og ph.d.-studenter. Dette er et
samarbeid vi skal videreføre for å sikre god utdanning og praksis som er relevant for sykehusets
arbeidsoppgaver. Vi ønsker et nært samarbeid med Helse Nord og sykehusene for å ivareta de
foreslåtte tiltakene i punkt 6.7 i høringsnotatet, spesielt punktene som omhandler utdanning:
•

Helse Nord vil arbeide for at det utdannes et tilstrekkelig antall kvalifisert helsepersonell,
tilpasset befolkningens etterspørsel -og behov for helsetjenester.

•

Helse Nord vil ta initiativ overfor utdanningsinstitusjonene for å utrede behovet for
utdanning til nye yrkesgrupper og videreutvikling av innholdet i etablerte utdanninger på
videregående skole

•

Helse Nord vil være en tydelig premissleverandør overfor utdanningsinstitusjonene for å
sikre et utdanningstilbud tilpasset helsetjenestens utvikling og behov for kompetanse.

Vi ønsker at Helse Nord skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner i å utvikle universitetets
relevante utdanninger på alle nivåer. God dialog og oppfølging med UH-sektoren bør løftes fram i
utviklingsplanen. FSH utreder også nå muligheten for en ph.d.-grad som i større grad skal ha fokus på
helsetjenesteforsking, og ønsker å øke samarbeidet med Helse Nord også på dette nivået.
Når utdanning omtales i utviklingsplanen kan det ytterligere løftes fram viktigheten av gode og
utdannede praksisveiledere, tilgang til praksisplasser og foretakets bidrag inn i utvikling av studiene.

Om helsetjenesten for den samiske befolkningen
Nord universitet har en betydelig forskningsaktivitet rundt samisk befolkning, språk og kultur, med et
særskilt ansvar for sør- og lulesamisk befolkning. Dette inkluderer også hvordan samisk befolkning
bruker helsetjenester, både sett fra brukerperspektiv og fra tilbudsgiverperspektiv. I dette ligger også
store muligheter for god tverrfaglig forskning.
Vi ønsker derfor at Nord universitet blir fremhevet som en naturlig samarbeidspartner i punktene
under 6.4.

Oppsummering
Nord universitet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap slutter seg i all hovedsak til de temaer
og de emner som utviklingsplanen fremhever. Vi påpeker at omtale og utvikling av forskning og
samhandling mellom Helseforetak (-ene) og utdanningsinstitusjonene kunne vært løftet frem og gjort
tydeligere med hensyn til tiltak og mål. Når planen omtaler utdanning blir utdanningsinstitusjonenes
rolle utydelig, dette bør framkomme klarere. Videre kan forskningen og mulighetsrommet som ligger
i større samarbeid med institusjonene komme tydeligere fram.
Med den raske utviklingen som er i dagens samfunn er det selvsagt utfordrende og ambisiøst å få
fram en utviklingsplan som har et perspektiv på 15 år. Planen slik den foreligger er et godt arbeide,
og vi håper våre kommentarer og innspill kan bidra til ytterligere utvikling av planen.

