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From: Samstad, Grete Ottersen 
Sent: Tuesday, November 1, 2022 9:48 PM
To: 'postmottak@hmn.no' <postmottak@hmn.no>
Cc: Endreseth, Birger Henning <Birger.Henning.Endreseth@stolav.no>
Subject: høring regional utviklingsplan
 
Seksjon helsefag og utdanning, St Olavs hospital  har sett spesielt på kapittel  4.3 REKRUTTERE, UTVIKLE 
OG BEHOLDE PERSONELL 
 
Vi mener at teksten på side 38 og 39 bør være mer oppdatert på hva som er utfordringene med å få 
utdannet nok helsepersonell i tråd med mangelen. Det gjelder både språk og innhold. 
 
Når det gjelder språk så brukes begrepet praksis i stedet for praksisstudier. For å oppnå økt status på 
praksisstudiene og veilederrollen må begrepsbruken være oppdatert.  
 
Videre står det at HMN vil øke praksiskapasiteten, men uten å presisere at vi må øke 
veiledningskompetansen.  I teksten bør det presiseres at det er forskriftsfestet at praksisveileder bør som 
hovedregel ha formell veilederutdanning, med henvisning til Rethos. Som kjent er det mangel på 
veiledningskompetanse og –kapasitet både i helseforetakene og kommunene, noe som er den viktigste 
årsaken til at UH ikke kan øke utdanningskapasiteten på sykepleierutdanningen. Mangelen er stor, og vi 
er vår egen flaskehals. Dette til tross for stor søknad til sykepleierstudiet, særlig ved NTNU. Men 
Innholdsmessig i teksten virker det som om det ikke er sykepleiermangel (!), kun mangel på 
spesialsykepleiere, fagarbeidere og kompetanse innen psykiatri. Dette må rettes opp både i teksten og i 
kulepunktene på side 40.
 
Dette peker på viktige kulepunkter på side 40 og som bør ses i sammenheng:

         Følge opp utvikling og implementering av nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialutdanningene (RETHOS) i samarbeid med utdanningsinstitusjonene i regionen 

         HMN vil utrede en ny og mer helhetlig finansieringsmodell for utdanning
 



Kulepunkt som bør endres: 
         Legge til rette for økt utdanningskapasitet innen psykiatri og psykisk helsevern, samt innen 

sykepleie og spesialsykepleie
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