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Innspill til handlingsplan for helsefellesskapet i nordre Trøndelag 
 

Det vises til invitasjon til å komme med innspill til handlingsplan for helsefellesskapet i nordre 
Trøndelag for perioden 2022-25. 

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU vil takke for muligheten til å gi innspill. Våre 
innspill omhandler utdanning, forskning og innovasjon som vi ser vil knyttes til punktene 4.2.1 
Rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell, 4.2.2 Økt bruk av teknologi og digital samhandling 
samt 4.2.3 Felles tilnærming til forskning og kunnskap.  

 

Generelt vil vi spille inn en tydeligere synliggjøring av samhandlingen med akademia og hvordan 
samarbeid om grunnutdanning, videreutdanning, forskning og innovasjon kan bidra til å både 
rekruttere, beholde og videreutvikle helsepersonell. To eksempler er utvikling av samarbeid om og 
gevinster ved medisinutdanning og HUNT-forskningen, som kan bidra til å styrke målene som 
regionen setter seg. 

 

Her følger noen mer spesifikke innspill på punktene: 

 

4.2.1.1: Rekruttere, beholde og videreutvikle tilstrekkelig og riktig kompetanse 
 

NTNU og HNT har etablert desentral medisinutdanning (Link Levanger – startet høst 2018) hvor en 
gruppe studenter er i regionen gjennom flere studieår. Rekruttering var et av målene for HNT ved 
etableringen. NTNU Link har til nå konsentrert seg først og fremst om klinisk medisin 
(sykdomslære), men utvidelse til også omfatte folkehelse, samfunnsmedisin og alle aspekter av 
kommunenes helse- og omsorgstjenester kan være aktuelt. Det innebærer tett samhandling med 
kommunale aktører innen helse, velferd og miljø, f.eks. innen sykehussektoren nord i Trøndelag, 
kommunehelsetjeneste, allmennpraksis og sykehjem.  
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Utvikling av samarbeidet mellom kommunene i nordre Trøndelag og HNT kunne gitt 
medisinstudentene på NTNU Link gode praksisplasser, som kan bidra til å rekruttere og beholde dem 
som leger i HNTs nedslagsfelt. I lys av fastlegekrisen som også rammer regionen så bør ambisjonene 
kanskje være slikat studentene ikke bare blir rekrutterte til regionen, men blir rekruttert til de 
kommunale helsetjenestene spesielt.  

 

Videreutdanning av utøvende helsepersonell og dermed økte muligheter for tilbud innen livslang 
læring og karriereutvikling kan også være et tema å ta med seg, i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner. 

 

4.2.2 Økt bruk av teknologi og digital samhandling  
 

Dette punktet sier litt om digital samhandling som kan peke mot forskning og innovasjon. Vi foreslår 
at samhandling med akademia tas inn, da innovasjon på området og utvikling av teknologi også er
viktige områder ved bl.a. NTNU. Her kan man også se for seg en kobling til forrige punkt hvor 
videreutdanning er nevnt. 

 

4.2.3 Felles tilnærming til forskning og kunnskap 
 

Utdanning skal være forskningsbasert, og i tillegg til flere forskningsmiljø ved NTNU er 
NTNU/HUNT både internasjonalt anerkjent og lokalisert i regionen. Her er det muligheter for å 
synliggjøre betydningen og nytten av å drive forskning også på det kommunale nivået. Kommunens 
helse- og omsorgs-tjenester i NT har til sammen en «omsetning» tilsvarende et større 
industrikonsern. I privat næringsliv ville man med denne størrelsen lagt vekt på forskning for å sikre 
kompetanse. Egen forskningsinnsats gjør det lettere å implementere ny kunnskap og teknologi.  

 

HUNT forestår at kommunene i regionen på sikt etablerer et felles forskningsfond for prosjekter 
relevant for kommunale helse- omsorgs-tjenester, og øremerket utvikling av forskerkompetanse for 
personer ansatt i kommunene. Da vil man etter hvert i mange kommuner tilegne seg og spre 
kompetanse på et høyere nivå, og med det gjort seg både mer attraktiv og omstillingsdyktig. Et slikt 
felles-prosjekt mellom kommunene ville kostet hver enkelt kommune lite, men potensielt gitt 
betydelige gevinster. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Tore Romundstad 
spesialrådgiver 
Fakultet for medisin og helsevitenskap 
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