
 

Region Namdal 
  

 

Referat fra møte i helsekomiteen 22.01.2016  
 

Sted: Møterom Dahlslett, Namdalshagen, Namsos 

 

Tilstede:  

Steinar Aspli (leder) 

Skjalg Åkerøy 

Trygve Sandvik 

Hans Oskar Devik 

 

Tilstede andre:  

Tor Brenne 

Aina Hildrum 

Arne Flaat 

 

Sakliste:  

 

1. Arne Flaat: Region Namdal sin rolle i å støtte opp under utviklingen av sykehuset Namsos 

i lys av at det i framtida vil være et fullverdig sykehus med akuttberedskap.  

 

Vi har fått et positivt vedtak om bevaring av akuttfunksjonene ved Sykehuset Namsos, 

men om vedtaket skal stå seg, er avhengig av tilgangen å kvalifisert arbeidskraft. 

Rekrutteringsarbeidet blir derfor den største utfordringen framover.  

 

I nord er prosessen med 3 til 1 sykehus på Helgeland godt i gang. Det vil gi noen 

utfordringer mhht. akuttberedskap som også Namdalen har. Dette er et tema som bør 

følges opp i RN.  

 

Utbyggingsplaner og oppgradering av helikopterlandingsplassen er en svært viktig sak for 

å berede grunnen for framtidens sykehus. Utfordring å finne en god løsning med 

landingsplass på taket av nybygget.  

 

Ny direktør kommer i april.  

 

2. Nord Universitet – planer og prosjekter som er relevante for sykehuset og Namdalen 

 



a. Prosessen med etablering av Nord universitet. 2016 blir brukt til å etablere 

fakultetsstrukturen. Mål om at det etableres et helsefagfakultet helst ledet fra NT. 

Nord universitet vil bli Norges 3 største sykepleierutdanning. Nye rektor kommer 

til partnerskapsmøtet. Nye muligheter for desentraliserte utdanninger der Nord har 

utdanninger eks sosionom og barnevernspedagog. Må utnytte de mulighetene som 

det å være universitet også gir for HNT bl.a. i forhold delte stillinger og felles 

bibliotek. 

 

b. Bachelor i paramedic. Det er et arbeid på gang i NT (HiNT) om å etablere en 

bachelor i paramedic i Namdalen. I Namdalen fordi vi har ambulansefag på Olav 

Duun, AMK og akuttsykehus. Olav Duun, HNT og HiNT har et 

samarbeidsprosjekt om et simuleringssenter. Helsekomiteen støtter planene for et 

bachelorstudium i paramedic og etablering av simuleringssenter i Namsos 

 

3. Forankring av LINA-samarbeidet mellom vertskommunen og de øvrige kommunene.  

Ny organisering i 2012 med MNS. Ordførerne ber om at LINA-samarbeidet forankres i 

RN.  

 

4. Hvordan utvikle samarbeidet med Namdal rehabilitering med tanke på andre tilbud, (f.eks. 

psykolog) 

Inviterer Namdal rehabilitering til et møte i helsekomiteen til der vi drøfter samhandlingen 

og utvikling av dette. Ny dato 14. mars kl. 10.00 i Namsos. Inviterer også ny direktør i 

HNT.  

 

5. Innspill til handlingsplanen for Region Namdal 2016. 

Nye muligheter med Nord-universitet generelt og bachelor i paramedic spesielt. 

Bli kjent med ny direktør 

Fokus på akuttberedskap for utkantene gjerne i samarbeid med Sør-Helgeland 

Lina 

Nybygget ved Sykehuset Namsos 

 

Sekr. 

Tor Brenne 

 


