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Helse Møre og Romsdal

Konseptrapport  for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal -
høringssvar fra NTNU

Det medisinske fakultet (DMF) takker for høringsinvitasjonen i forbindelse med utgivelsen av konsept-
rapporten for SNR. 

Fakultetet ønsker å gi noen overordna innspill til videre arbeid. Vi har i hovedsak fokusert på tilrettelegging 
for å sikre kvalitet i utdanning og forskning, som i neste omgang er en forutsetning for god kvalitet i bredden 
av helsetilbudet. Vi ser med tilfredshet på at kap. 12.2.20 omtaler viktige forutsetninger, men vil gjerne utdype 
dette noe nærmere.

Utdanning:

Det er en viktig premiss i utdanningen at studentene skal følge pasienten. Følgelig er både a) sengeposter med 
inneliggende pasienter, b) dagbehandling, c) poliklinikk samt d) distriktsmedisinske sentra (DMS) viktig 
undervisningsareal. Det må derfor dimensjoneres tilstrekkelig med ekstraareal til 
studentundervisning/praksis integrert i alle typer klinisk areal innenfor sykehus og sentra.

I tillegg er det behov for generelle undervisningsarealer som seminarrom og grupperom, i tillegg til 
auditorium. Læringsareal utenom de kliniske funksjonene er viktig, og her kan man gjerne tenke 
flerbruksarealer og sambruk med øvrige funksjoner. 

Det må legges til rette for studentarbeidsplasser, gjerne i tilknytning til læringsarealer og møteplasser for 
medisin- og helsefagstudenter.

I helsetjenesten er det økende fokus på simulering- og ferdighetstrening, noe som er like viktig i trening av 
alle grupper studenter og helsepersonell. Det er derfor nødvendig å planlegge for denne typen opplæring. 
Helseforetakene har fått ansvaret for spesialistutdanningen av leger, og det kan være naturlig å se 
utdanningsnivåene i sammenheng når slike arenaer utvikles.
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Forskning:

Helseforetakene har forskning som en av sine lovpålagte oppgaver. Ph.d.-utdanningen er universitetenes 
ansvar, og NTNU har ansvaret for at ph.d.-studentene/stipendiatene sitter i et aktivt forskningsmiljø. Ved å 
legge til rette for et godt forskningsmiljø hvor ph.d-studentene sitter samlet kan også deler av 
forskningsarbeidet utføres på sykehus og DMS i regionen. Dette gjøres allerede i deler av helseregionen, og 
vil styrke kvalitet og fokus lokalt når det gjelder forskning og utvikling. 

Det er positivt at prosjektet planlegger en forskningsenhet med tilhørende infrastruktur. Dette kan gjerne sees 
i sammenheng med forskningsmiljø for ph.d.-studenter.

IKT og infrastruktur:

Det forutsettes at det planlegges for gode IKT-løsninger/infrastruktur for ansatte og studenter innenfor alle 
funksjonsområder. Det er viktig å nevne at en person kan ha flere roller når det gjelder pasientbehandling, 
forskning og utdanning.

NTNU har mye samarbeid innen utdanning og forskning i hele helseregionen, og mange ansatte og studenter i 
Nordmøre og Romsdal. Det er forventet at antall studenter innenfor medisin- og helsefag vil øke i årene 
framover, slik at estimatet som er benyttet i rapporten bør ta høyde for dette. Både samhandlingsreformen og 
tilgangen på pasienter i spesialisthelsetjenesten vil føre til at flere pasienter behandles i 
kommunehelsetjenesten, lokalsykehus og sentra. Dette vil ha konsekvenser for både ansatte og studenter.

Vi følger denne utviklingsprosessen med interesse. Vil vil gjerne nevne at DMF har betydelig erfaring fra 
utvikling og bygging av det integrerte universitetssykehuset på Campus Øya i Trondheim, og bidrar gjerne i 
den videre prosessen. 

Med hilsen

Pål Richard Romundstad

Prodekan forskning
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