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Ny desentralisert sykepleierutdanning

Sammen har vi klart det mange trodde var umulig!

• Sammen har partene har sikret finansiering 
til oppstarten og i felleskap utviklet 
utdanningen. 

• Betydelige midler i ekstern finansiering 
innhentet

• Totalt 14 millioner innhentet på 8 måneder

• Forprosjektet er i avslutningen og har 
lykkes

• VID Helgeland formelt etablert og oppstart 
på den nye sykepleierutdanningen var 16. 
august!
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Tidslinje

Finansiering og 
konsept 

Våren 2020

Oppstart prosjektsamarbeid 
februar 

Søknad midler mars/april

Tildeling midler mai/juni

7 Delprosjekter

Høst 2020 

Studieplan

Stabilisering

Praksis og kombinerte stillinger

Prekvalifisering og rekruttering

Forskning

Avtaleverk

Lokaler

Prekvalifisering 
og rekruttering

2021

Prekvalifisering i matte

Kommunikasjon og 
markedsføring

Rekruttering av søkere

Oppstart første kull 16. august 
2021
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Finansiering- Takk for støtten!

• I februar 2020 startet prosjektet mellom VID, 17 kommuner på Helgeland og 
Helgelandssykehuset HF. 

• Målet med prosjektet har vært å etablere en ny modell for desentralisert 
sykepleierutdanning i distriktet. Men første steg var å sikre finansiering til å 
etablere en ny utdanning. 

• Begge målene er nådd innenfor et forprosjekt på 18 måneder. 

• DIKU har totalt tildelt 13, 5 millioner til prosjektet i 2020, innen programmene 
fleksibel utdanning og ordning for kommunal praksis i helse og 
sosialfagutdanningene. 

• I tillegg er det gitt basismidler fra Kunnskapsdepartementet. 

• Prosjektet er også støttet av Helgelandsrådet og Statsforvalteren i Nordland.
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Fra september 2020 - 7 delprosjekter etablert 
underliggende hovedprosjektet: 

• Delprosjekt Studieplan

• Delprosjekt Prekvalifisering og rekruttering

• Delprosjekt Stabilisering av studenter

• Delprosjekt Kombinerte stillinger og praksisstudier

• Delprosjekt Forskning

• Delprosjekt Avtaleverk

• Delprosjekt Lokaler 
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HURRA FOR FANTASTISKE SØKERTALL OG OPPTAK AV 
LOKALE KANDIDATER

• Nærmere 600 søkere til ny 
desentralisert sykepleieutdanning på 
Helgeland

• Med 30 studieplasser var det 6,5 
søkere per studieplass som har VID 
som sitt førstevalg

• Antall førsteprioritetssøkere 194 

• Snitt på opptaket 52,3 

• 34 studenter i løp, 20 av disse er 
under 25 år

• God spredning i kommunene på 
Helgeland

• Foto: Helgelandssykehuset HF
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God arbeid for å gjøre utdanningen kjent i regionen 

8



9



Styringsgruppen har bestått av to representanter fra ledelsen fra hver av de 
involverte partene: 

Styringsgruppe

VID vitenskapelige høgskole:

• Dekan Fakultetet for helsefag 

• Anita Lyssand, prodekan Fakultetet for helsefag

Kommunene: 

• Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune

• Stig Sørra, sekretariatsleder Helgeland regionråd

• Vara: Arne Langset, daværende sekretariatsleder Indre Helgeland regionråd

Helgelandssykehuset HF:

• Trond Millerjord, HR-sjef 

• Beate Aspdal, Utviklingssjef 

10



• Prosjektgruppen har følgende sammensetning i forprosjektfasen: 

Det rette teamet for å nå målene 

• Kari Røykenes, førsteamanuensis VID

• Margrethe B. Søvik, rådgiver VID

• Britt Øvrebø Haugland, studieleder, VID

• Wenche Sæthre Jørgensen, Enhetsleder helse Herøy kommune

• Karin Ingebrigtsen, Enhetsleder for sykehjem, Vefsn kommune

• Hanne Falch Kristoffersen, Leder RKK Ytre Helgeland

• Margith Pernille Langseth, Avdelingsleder, Sandnessjøen videregående skole

• Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver, Helgelandssykehuset HF

• Prosjektleder: Silje Paulsen, rådgiver, Helgelandssykehuset HF

• Hilde Johansson representerte Alstahaug kommune i prosjektgruppen i perioden februar 
2020- mai 2021.
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• Det første kullet er på plass ved VID Helgeland, men det er behov for å 
følge piloteringen tett videre. Partene vil derfor samarbeide i et 
hovedprosjekt 2021-2025.

Videre oppfølging i hovedprosjekt

Fokus: 

• Stabilisere og beholde studenter og 
nyutdannede sykepleiere i regionen

• Følgeforskning

• Praksisstudier, 
veiledningskompetanse og 
kombinerte stillinger 

• Prekvalifisering og rekruttering 
(avhengig av opptak)

• Valgemne i distriksykepleie, 
akuttmedisin og velferdsteknologi/e-
helse
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