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Notat til regionrådene– samarbeid om etablering av videreutdanning i helseteknologi 

Oppsummering:  

1. Vi ønsker å invitere inn regionrådene på Helgeland i et samarbeid om etablering av 
videreutdanning i helseteknologi på Helgeland (se beskrivelse under for mer detaljer) 

2. Med forutsetning om deltakelse, håper vi å få oppnevnt representanter fra kommunene som 
kan bidra i arbeidet og sikre at utdanningen blir i tråd med behovet i 
kommunehelsetjenesten.  

3. Vi ønsker dialog om oppnevning og hva som er kompetansebehovet inn i prosjektet når 
deltakelse er formelt forankret hos regionrådene.  

 
Bakgrunn 
IT og teknologi generelt blir en stadig viktigere og mer krevende del av helsevesenet. Dette medfører 
behov for mer kompetanse i alle ledd. Det er behov for at både helsepersonell og personell med IT-
faglig/teknologibakgrunn kan studere helseteknologi sammen. 

Behov 
Det er ønskelig at det utvikles et videreutdanningstilbud for helsepersonell og andre som har behov 
for å øke sin kompetanse innen kliniske IT-systemer, mobil helse, e-helse, medisinsk 
avstandsoppfølging og velferdsteknologi. Det kan ikke ventes at studentene har en formell bakgrunn 
innen informatikk eller teknologi. Viktige kompetanseområder i en slik videreutdanning kan være:  

• Kompetanse i grensesnittet teknologi og helsetjeneste 
• Teknologi, organisasjon og samhandling i helsetjenesten 
• Velferdsteknologi 
• Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer 
• Brukersentrert systemutvikling og praktisk IT- innovasjon 
• «Bestillerkompetanse» 

 

Detaljer rundt innhold og organisering av utdanningen må utformes i det videre forløpet, i tett dialog 
mellom UiT, kommuner og helseforetaket.  

Prosess og veien videre 
Det har vært en innledende dialog med UiT om hvordan de kan bidra til å dekke kompetansebehovet 
innen helse- og velferdsteknologi på Helgeland. De har et solid fagmiljø på området.  

UiT vil gjerne være med å utvikle en ny og fleksibel (digital og samlingsbasert) videreutdanning i 
Helseteknologi for helsepersonell, i tråd med behovet i kommuner og sykehus på Helgeland. 
Videreutdanningen i helseteknologi bør utvikles i et tett samarbeid mellom UiT, kommunene og 
Helgelandssykehuset. Utdanningen kan gjennomføres som en pilot på Helgeland først og breddes ut i 
andre deler av landet etter hvert, ut fra et fagmiljø på Helgeland.  

Prosjekter som Helserom Helgeland med fokus på lokal helsehjelp med avstandsoppfølging og 
desentralisering av tjenester ut til pasienten viser hvordan fremtiden kan se ut: 

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/helserom-helgeland-helsetjenester-
der-du-bor-pa-en-ny-mate 

I kommunene vet vi at det jobbes med ulike prosjekter knyttet til implementering av 
velferdsteknologi. Da er det viktig med riktig kompetanse både i primær- og spesialisthelsetjenesten i 
møte med ny teknologi og tjenesteutvikling.  

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/helserom-helgeland-helsetjenester-der-du-bor-pa-en-ny-mate
https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/helserom-helgeland-helsetjenester-der-du-bor-pa-en-ny-mate
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Med erfaringene vi har gjort oss i samarbeidet med VID og etableringen av ny desentralisert 
sykepleierutdanning, ønsker vi å komme i dialog med regionrådene om vi kunne få til en nytt 
samarbeid, nå om helseteknologi-utdanning.  Et prosjekt som er forankret i kommunene på 
Helgeland og Helgelandssykehuset, med UiT som leverandør av en fleksibel videreutdanning i 
Helseteknologi. Uit vil lede arbeidet. Representanter fra tjenestene bidrar inn.  

Kort om mulig utdanningsmodell  

Erfaringsbasert mastergrad (90 studiepoeng) som: 

• Er modulbasert (30 studiepoengs moduler, 5-10 stp emner)  

• Studenter kan ta som enkeltmoduler, emner eller bygge opp en hel master 

•  Kan tas på en fleksibel måte  

• Samlingsbasert og (delvis) nettbasert (digital) 

Detaljer rundt utdanningsmodellen og innholdet må utformes i samarbeid mellom kommuner, 
sykehus og UiT det videre arbeidet.  

Hvorfor er samarbeidet mellom universitet, kommuner og sykehus avgjørende? 

Helgelandssykehuset skal tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen på hele Helgeland og 
samhandle med primærhelsetjenesten i alle kommuner for å sikre et godt samlet helsetjenestetilbud 
til innbyggerne. Kompetansen i hele pasientforløpet er avgjørende for kvaliteten for den enkelte 
pasient.  

Samarbeidet mellom universitet, kommuner og sykehus er en viktig faktor for at prosjektet skal 
lykkes best mulig. Dette ut fra:  

• Relevante nasjonale føringer innen høyere utdanning som peker på samarbeidet mellom UH 
og tjenestene, både kommuner og sykehus. 

• Og ikke minst ut fra perspektivet samhandling, helhetlige og sømløse pasientforløp med 
kvalitet og rett kompetanse i alle ledd, på tvers av kommuner og sykehus.  

 

Prosjektet bør forankres godt i tjenestene og arbeidslivet som trenger denne kompetansen- både 
kommuner og sykehus.   

Økonomi 

Det tas sikte på å sikre ekstern finansiering til å realisere utdanningen.  

Viktig søknadsfrist hos DIKU i mars, utlysning på midler til fleksibel utdanning. Også andre mulige 
finansieringskilder nasjonalt og internasjonalt vil undersøkes.  

Notatet er utformet av  

Silje Paulsen, rådgiver i Helgelandssykehuset og Bjarte Reve, prosjektleder i RU 

 

 

 

 


