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Høring Utviklingsplan For Helse Møre Romsdal HF 

 
Vi takker for muligheten til å komme med høringsinspill til utviklingsplanen for Møre og Romsdal 

HF. IHA er opptatt av at samarbeidet mellom NTNU og Møre og Romsdal HF styrkes og 

videreutvikles.   

 

Utviklingsplanen til Helse MR er et omfattende dokument. Denne høringen fokuserer på kap. 5 og 6 

som anbefalt i invitasjonen til høring. Det er et betydelig samarbeid mellom NTNU og HF om 

utdanning gjennom praksisstudier, mellom andre for sykepleierstudenter og AIO-studenter. 

Studentene er en ressurs for HF. Vi stiller spørsmål om hvordan HMR tenker å forvalte denne 

ressursen. Hvordan det skal bidras til å utvikle gode læringsmiljø i praksisstudiene for de ulike 

helseprofesjonene som har praksis i foretaket bør omtales. Vi opplever at samarbeidet med 

utdanningsinstitusjoner (NTNU) mangelfullt beskrevet i utviklingsplanen og det bør komme 

tydeligere frem.  

 

Vi har noen forslag til hvordan samarbeidet med utdanningsinstitusjonene kan komme tydeligere 

fram i flere av tiltakene knyttet opp mot:     

 

- Bemanning og kompetanse (sikre kvalitet, relevant utdanning, riktig dimensjonering). 

- Pasientbehandling (helsepedagogisk kompetanse, arbeide kunnskapsbasert og ta i bruk ny 

teknologi).                                     

- Forsking utdanning og innovasjon  

o forskningsgrupper, ta i bruk ny kunnskap  

o forskningsinfrastruktur 

o kombinerte stillinger 

o felles forskningsutvalg/utdanningsutvalg  

o samarbeid om masterprosjekt  
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o Utforming av studieplaner og på den måten skape relevante utdanninger og riktig 

kompetanse til helseforetaket. 

o Inkludere studentene i forskende fellesskap/forskergrupper og i den nylig etablerte 

forskningsposten 

 

NTNU har kompetanse på mange ulike fagområder og kan slik bidra i utviklingsarbeidet i foretaket:  

 

- teknologi -nyutvikling, velferdsteknologi  

- pasientsikkerhet/legemidler. Legemidler er en stor innsatsfaktor i spesialisthelsetjenesten, men 

er lite omtalt i dokumentet.  

 

I nettverk som omtales er ikke utdanningsinstitusjonene med. Vi foreslår at NTNU og HF bør inngå 

i samarbeidsnettverk. Eksisterende samarbeid bør utvikles videre.  

 

 

 


