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Mål med møtet:
•
•

Informere og forankre prosessen med studiestedsstruktur prosjektet for Nord universitet
Diskutere hvordan universitet og regionen i fellesskap kan utvikle livslang læring som det er
behov for i regionen (utsettes til neste møte)

•

Innspill fra regionen til konkretisering av universitets regionale rolle

Enighet i møtet om at man utsetter tema livslang læring, og benytter dagens møte til å diskutere
situasjonen med sykepleierutdanningen, studiestedsstrukturprosjektet og Nord universitets regionale
rolle.

1. Velkommen og presentasjonsrunde
2. Avklaringer fra Rektor
Rektor åpnet møtet med en avklaring rundt dagens situasjon ved Nord universitet og det kommende
Nokut-tilsynet på phd. i Profesjonspraksis.
Nord sitt samfunnsoppdrag er at vi skal utdanne tilstrekkelig antall kandidater med god kvalitet til vår
region. Hvordan forvalter vi ressursene på beste mulig måte? De samlingsbasert studiene har en
gjennomføring på 50 %, hvis vi har campusbaserte utdanningene, kommer 4 av 5 gjennom. Hvordan
sikrer vi oss at det kommer flere sykepleiere til regionen? Det gjør vi best gjennom
campusutdanninger.
Måltallet på 352 utdannede sykepleier per år, det leverer Nord. Deltidsutdanning i sykepleie blir kun
utlyst ved Studiested Vesterålen i 2019. I Mo og i Bodø blir det tilbudt fulltid. Dette er et nødvendig
grep for å sikre at vi klarer å levere på vårt samfunnsoppdrag og utdanne tilstrekkelig antall
sykepleiere.
I tillegg kommer karakterkrav på 3 i norsk og matematikk fra høsten 2019 og nye retningslinjer for
sykepleierutdanningen fra 2020. Karakterkravene vil slå ut spesielt for de som tidligere har kommet
inn på realkompetanse.
Kommentar fra RSA at det er viktig at Nord universitet samarbeider tett med både RSA, kommunene,
regionene og helseforetakene i det videre arbeidet rundt sykepleierutdanningen.

•
•

Oppsummering:
Nord universitetet leverer på målet om 352 sykepleiekandidater, men behovet i Nordland er
ca. 600 kandidater.
RSA ønsker å opprette et prosjekt på linje med prosjektet man har for rekruttering til
lærerutdanning og læreryrket. Det er et samarbeidsprosjekt mellom mange av de partene
som er med i RSA og det fungerer. De som ønsker å være med i opprettelse av denne gruppen
sammen med Nord er; Rana kommune, Hadsel kommune, Helse nord, fylkeskommunen og
studentrepresentant.

3. RSA som arena:
•

•

•
•

Jobber vi på for mange forskjellige arenaer med de samme utfordringene? Forum for
kompetanse og arbeidsliv. Bør vi samle disse forumene? Ha ett fellesmøte? Legge de nært
tidsmessig slik at de som går igjen i samme forum slipper unødig reiser.
RSA er lovpålagt. NHO er veldig opptatt av at dette forumet skal bli en nyttig arena for alle
medlemmene, og det er forskjellige ståsted fra deltakerne om hva fokus bør være. Man må ikke
«vanne ut» forumet for mye.
Vi må gi RSA en myndighet selv. Vi må møte opp og prioritere dette.
RSA fortsetter i den form vi har i dag, men ser på mulige ordninger for samkjøring av møter i
tid.

4. Studiestedsstrukturprosjektet ved rektor Bjørn Olsen
Studiestedsstrukturprosjektet – presentasjon av status i delprosjektene og inspirasjon til diskusjon om
universitets regionale rolle. (se vedlagt presentasjon)

5. Nord universitet sin regionale rolle (oppsummering diskusjon)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forventning om at Nord universitet skal øke kompetansen i hele fylket
Nord universitet trenger ekstern støtte for å bli et foretrukket universitet og
samarbeidspartner, dette må gjøres gjennom faktisk samarbeid og tilstedeværelse
Etablere strukturert samarbeid med videregående skole
Styrke lobbyist-kapasiteten, kommunikasjonen internt og eksternt med tanke på økte
rammebetingelser. Bruke politiske samarbeidspartnere mer og bedre.
Demokratiske verdier bør være en viktig sak for Nord
Teknologistøttede læringsformer, løse geografi med teknologi.
At det stilles krav til Nord er et tegn på at universitetet anses som relevant.
RSA som arena fortsetter i den form vi har i dag.
Studentstemmen må alltid med

6. Oppfølging:
Innkalle til møte i prosjektgruppe som skal jobbe med samarbeid rundt sykepleierutdanningen
Ansvar: Barbro Fjellheim Holm

Sekretariat:
Nordland: Jan Atle Toska / jan-atle.toska@nord.no og Barbro Fjellheim Holm /
barbro.f.holm@nord.no

