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Høringsnotat -  Nasjonal helseplan  (2007-2010)

Det vises til utsendt høringsnotat for Nasjonal helseplan (2007-2010). Vi takker for
muligheten til å komme med innspill. Nedenfor følger våre kommentarer.

Det er svært positivt at både utdanning og forskning innen helsefagene er egne
kapitler i planen. Vi reagerer imidlertid på at det kun er forskning som nevnes under
felles utfordringer i helsetjenesten. Utdanning av personell innen helsesektoren er
avgjørende, det antydes gjennomgående et økende behov for helsetjenester, og
dette forutsetter et sterkt samarbeid med utdanningsinstitusjonene og satsing på
utdanning av kompetent personell. Denne utdanningen er ikke noe som kun går inn
under spesialisthelsetjenester, men som er grunnleggende for all helsetjeneste, og
dette børa gjenspeiles i strukturell plassering av temaet.

Forskning innen helsetjenesten er svært viktig. Det er også viktig at denne
forskningen skjer i samarbeid med utdanningssektoren. Det økende fokus på
kunnskapsbasert praksis i helse- og sosialutdanningene vil bidra til økt fokus på og
økt mengde god forskning innenfor helsetjenesten. Det er viktig at kunnskapsbasert
praksis også er en del av etter- og videreutdanningstilbudet til de som allerede
arbeider i helsevesenet.

Vi ser at det i kapittelet om forskning legges vekt på økt forskning innen
helsetjenesten. Det er svært positivt med det fokus som gis forskning i den
kommunale omsorgstjenesten, da man ser at dette er et viktig område å bygge opp
og styrke.

Kapittel 14. Utdanning av helsepersonell gir en god oversikt over bakgrunnen til
temaet. Imidlertid savnes det fokus på andre yrkesgrupper innen helsesektoren enn
bare leger. Det er mange profesjoner som er avgjørende for å få til et godt
fungerende helsevesen, og det er viktig at man ikke begrenser planleggingen til en
enkelt gruppe. Det å utvide dette kapittelet vil også kunne følge naturlig av å
inkludere utdanning som et av momentene under Felles utfordringer. I forbindelse
med etter- og videreutdanning bør man få frem at samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere bør styrkes for å legge til rette for et godt
etter- og videreutdanningstilbud til alle yrkesgrupper innen helsesektoren, i tillegg til
spesialistutdanninger.
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Helsevesenet har et viktig ansvar for  å  legge til rette for gode grunnutdanninger (og
etter-  og videreutdanninger) ved å sørge for å kunne tilby nok praksisplasser med
høy kvalitet.

Forskning,  utdanning,  tverrfaglighet og kompetanseheving er viktige elementer i alle
kapitlene i planen,  og bør i større grad integreres jevnt over.  Dette er viktig for å
sørge for at sammenhengen mellom oppgaver og strategier ivaretas og at ingen
viktige områder glemmes eller havner utenfor.

Med hilsen

Lene Bakke
Dekan
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