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Dialog om sykepleierutdanningen i Valdres
Regionstyret i Valdres er kjent med at Oppland fylkeskommune har mottatt varsel fra NTNU
Gjøvik om at de vil fryse tilbudet om desentralisert sykepleierutdanning. NTNU foreslår nå å fryse
tilbudet i tre studieår, 2020-2023. Dette betyr at det tidligst er nyutdannete sykepleiere fra
desentralisert utdanning i 2026. Dette er helt uakseptabelt.
Valdreskommunene har rekruttert nødvendig sykepleiekompetanse gjennom denne utdanningen i
mange år. Utdanningen er avgjørende for at vi kan gi faglig gode tilbud til våre brukere. Vi mener at
nå må vi sette oss sammen for å finne løsninger på utfordringene som har oppstått.
Fra NTNU hører vi at et av forholdene er at SI fristiller for få sykepleieveiledere, det kan vi ikke
akseptere. Dersom vi skal lykkes med samhandlingen må vi ha tilgang på sykepleiere i distriktet. Vår
støtte til videreutviklingen av SI innbefatter ikke svekking av praksisplasser i spesialisthelsetjenesten
for sykepleiere. Demografien i vårt område er også slik at behovet for samhandling ikke er synkende,
snarere økende. Befolkninsgfremskrivingene viser at frem mot år 2040 vil behovet for antall årsverk
i institusjon og hjemmesykepleie stige med over 300 i Valdres. Et betydelig antall av disse bør være
sykepleiere. I tillegg skal sykepleiere som går ut av yrket erstattes. I 2035 vil Norge mangle 28 000
sykepleiere og 18 000 helsefagarbeider. Den varslede sykepleiemangelen vil ramme både stat og
kommuner. Sett i lys av det perspektivet fremstår det meningsløst å stoppe opptak av nye studenter
til desentralisert utdanning. Selv om det er for en kortere periode.
Ulike studieplaner mellom de ulike avdelingen i NTNU systemet er et annet punkt som blir
fremhevet. Vi kan ikke skjønne at denne utfordringen er annerledes for den desentrale utdanningen
enn den er for den som gis på Gjøvik.
Valdres har støttet oppbyggingen av NTNU Gjøvik, også gjennom KUF fondet, men det var vel aldri
meningen at oppbyggingen skulle svekke distriktet? Vi mener at Oppland fylkeskommune må påse
at det er utvikling i hele fylket, og at midler fra fylkeskommunen ikke bidrar til det motsatte.
Valdresregionen har vært svært tilfreds med fylkeskommunens arbeid i Karriere Oppland. Arbeidet
med en desentral utdanning har vært og er viktig for oss. Voksne som enten mangler utdanning eller
trenger omskolering har fått et faglig godt tilbud. Mange av disse har familie og er etablert, gjerne på
gårder – de er i praksis lite mobile. De er på den andre siden en svært stabil arbeidskraft som blir
værende i regionen oftest resten av arbeidslivet. Gjennom en desentral utdanning bidras det til at
etter- og videreutdanning er tilgjengelig for alle. Et desentralt utdanningstilbud avgjørende for at vi
skal lykkes med utviklingen av Valdres. Desentral utdanning er inkludering og det er regional
utvikling.

Regionstyret i Valdres kan ikke akseptere at tilbudet om desentralisert sykepleieutdanning fryses i
tre studieår (2020-2023). Vi ber om en dialog med Oppland fylkeskommune, Sykehus Innlandet
og NTNU Gjøvik med formål å finne løsninger på den oppståtte situasjon.
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