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Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT Norges arktiske universitet takker
for muligheten for å gi innspill til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) sin
oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – framtidig organisering av kirurgisk
akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.
En av våre hovedaktiviteter ved IHO Narvik er utdanning av sykepleiere, og vi
uteksaminerer årlig om lag 40 bachelorkandidater i sykepleie. Med denne
utdanningen, samt våre etter- og videreutdanningstilbud dekker vi et stort behov for
viktig helsefaglig personell for kommune- og spesialisthelsetjeneste i hele Ofotenområdet. Vi synes det er gledelig å se at våre studenter også i fremtidig organisering
får opprettholdt mange av de samme mulighetene til praksis innen kirurgisk
akuttberedskap og barselomsorg, samtidig som aktiviteten innen elektiv ortopedisk
kirurgi øker.
Nasjonal helse- og sykehusplan og samhandlingsreformen legger generelt føringer
for mindre døgnbehandling og mer spesialiserte tjenester også ved lokalsykehusene.
Dette reiser noen utfordringer i forhold til å kvalitetssikre den generelle
grunnutdanningen av sykepleiere, noe som vi gjerne diskuterer i Felles
utdanningsutvalg, og som må sees på nasjonalt i form av rammeplanstyringen av
studiet. I henhold til rammeplanen for bachelor i sykepleie må minst tre av
studentenes praksisperioder inneholde døgnkontinuerlig oppfølgning av pasienter.
To av studentenes praksisperioder er innenfor spesialisthelsetjenesten innen
henholdsvis medisin og innen kirurgi. For IHO Narvik ville det mest gunstige for
utdanningen av sykepleiere derfor være om UNN Narvik fortsetter å ha
gastroenterologisk kirurgi som døgnaktivitet.
Videre skal vi i henhold til rammeplanen sørge for at våre sykepleierstudenter får
praksisundervisning innen svangerskaps- og barselomsorg og pediatrisk sykepleie. En
fullverdig fødselsavdeling ved UNN Narvik er derfor også viktig for oss. Spesifikt,
støtter vi forslaget om at det opprettes en fast utdanningsstilling (LIS-stilling) i
spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer ved UNN Narvik, og vi vil gjerne
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bidra til et godt tverrprofesjonelt læringsmiljø sammen med IHO sine
jordmorstudenter. Endelig rekrutteringsfrist for tre nye gynekologer på ett år virker
for kort i forhold til vanlige utlysnings- og ansettelsesprosedyrer ved UNN og vi
foreslår at dette fjernes eller alternativt utvides til to år.
Risikoanalysen reiser utfordringer i forhold til utdanning av leger i spesialisering og
opprettholdelse av kompetanse, ikke minst i form av mengdetrening. Vi ønsker at
det utredes hvorvidt det felles planlagte Ferdighets- og simuleringstreningssenteret
(FOSS) i Narvik vil redusere denne risikoen. Videre håper og tror vi at et styrket
universitets-sykehussamarbeid lokalt i Narvik vil skape et faglig utviklende
tverrprofesjonelt miljø som vil underlette rekruttering av fagpersonell på alle nivå.
Vi støtter innspill til at ambulansetjenesten må gjennomgås på nytt og vi anbefaler
også at det da samtidig skjeles til utdanningen Bachelor i prehospitalt arbeid paramedic som er under planlegging ved UiT Norges arktiske universitet.
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