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Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020 – 2035.
Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet, ledelsen
UiT Norges arktiske universitet viser til høringsnotat til regional utviklingsplan for Helse Nord
2020-2035 og gir følgende innspill;

Bakgrunn
UiT Norges arktiske universitet, er et breddeuniversitet som bidrar til kunnskapsbasert utvikling
regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og UiT er en helt sentral aktør i arbeidet med å øke
kompetanse og kapasitet i arbeidsstyrken i nord.
Legeutdanningen ved UiT var en av begrunnelsene for vedtaket om opprettingen av et universitet
i Tromsø i 1968, og «et medisinsk fagområde» har gjennom årene blitt utvidet og utviklet til det
nåværende Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), en nasjonal nyskapning som omfatter de
fleste helsefagene.
Aktiviteten i Helsefak gjøres i tett samarbeid med helseforetak og kommunehelsetjenesten i hele
Nord-Norge. Legeutdanningen ved UiT er således bygget opp i tett samarbeid mellom UiT og
Universitetssykehuset i Nord-Norge Helseforetak (UNN HF). UNN HF er Helsefaks nærmeste
samarbeidspartner i utdanning av leger og annet helsepersonell
Generell tilbakemelding
Vi mener forslaget til utviklingsplan reflekterer en svært bekymringsfull nedtoning av
samarbeidet med UiT.
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Universitetssykehus
Planen gir ikke retning for samarbeidet mellom universitetssykehuset (UNN) og UiT
verken når det gjelder legeutdanningen (der alle studenter er 4 år i Tromsø) eller
utdanning av spesialistkandidatene (LIS).
«Kap. 3.5.5. Universitetssykehusfunksjonen i Helse Nord
UNN har i sin Universitetssykehusfunksjon et særskilt ansvar for medisinsk utdanning og
forskning.
I den foreslåtte planen utelater man helt å referere til at de overordnede vilkår for å få godkjenning
til å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus består i at sykehuset
«må samarbeide med ett eller flere universitet(er) som uteksaminerer medisinere og annet
helsepersonell». De fem kulepunktene som er referert i utkastet er omtrentlige i forhold til
originalen, og avsnittet utelater helt å beskrive hvordan dette samarbeidet skal
operasjonaliseres.
I den aktuelle paragrafen fra Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, står det:
«§ 3-2.Vilkår for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus
Følgende vilkår må være oppfylt for å få godkjenning til å kunne benytte betegnelsen
universitetssykehus:
Helseforetaket og/eller sykehuset må samarbeide med ett eller flere universitet(er) som
uteksaminerer medisinere og annet helsepersonell ved at
1.
det bidrar vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig utdanning
2.
kandidatene har det vesentlige av sin praktiske og teoretiske undervisning ved sykehuset
3.
det bidrar vesentlig i doktorgradsutdanningen i de fleste kliniske fag innen medisin og andre
helsefaglige disipliner
4.
det kan dokumenteres at det utføres biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning,
translasjonsforskning og klinisk forskning innenfor de fleste kliniske fagområder og
5.
det kan dokumenteres forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde.

Det bør i utviklingsplanen vektlegges at legespesialistutdanningen vil kunne oppnå
synergieffekter i UNN og UiT. Nødvendige funksjoner og godkjenninger er ikke på plass i de
mindre foretakene. Pedagogisk kompetanse er nødvendig. Mye av spesialistutdanningen vil måtte
skje i UNN. Samarbeid om utdanning i nord er sentral for rekruttering av leger i nord.
Kap. 6; Helse Nord møter utfordringene
En utviklingsplan for Helse-Nord Regionale Helseforetak må beskrive følgende:






klargjøring og mål for universitetssykehusfunksjonen både når det gjelder
pasientbehandling, utdanningsoppgaver, forskning og innovasjon
spesiell klargjøring av Universitetssykehusets rolle i den praktisk kliniske
undervisningen av legestudenter som spesielt ressurskrevende
klargjøring og mål for helseforetakenes funksjon som praksisarena for alle
helseutdanningsstudenter
klargjøring av forskningsambisjoner og mål for aktiviteten.
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klargjøring og mål for spesialistutdanningen og oppgavene til UNN i forhold
til denne oppgaven

Videre er det viktig med eksplisitte tiltak i form av



Støtte til opprettelsen av samisk sykepleieutdanning i regi av UiT og Samisk
høgskole (allerede planlagt og spilt inn til KD)

I kapittel 6.8 Forskning og innovasjon i planen nevnes ikke samarbeidet med universitetene. Den
regionale planen fram mot 2035 må klargjøre og planlegge for at fremtidig forsknings- og
innovasjonsarbeid i det vesentlige skal foregå i et samarbeid med universitetene.
For å kunne yte det beste for regionen når det gjelder pasientbehandling, er det helt
grunnleggende viktig med et godt samarbeid innen det regionale helseforetaket. En regional
utviklingsplan bør derfor også omfatte klargjøring av samarbeidsarenaene mellom helseforetak
(RHF, HF) og universitet herunder planer for styresammensetning. (Anbefaling i Husebekkutvalget).

Oppsummert; utviklingsplanen må klargjøre tiltakene som sikrer godt samarbeid mellom UNN
som universitetssykehus og UiT slik at utdanning, forskning og innovasjon.

Vennlig hilsen

Anne Husebekk
rektor

Jørgen Fossland
universitetsdirektør
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