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NITOs innspill til mandat for helsepersonellkommisjonen 

 

NITO takker for muligheten til å komme med innspill til mandat for helsepersonellkommisjonen, som 

det fremgår av Hurdalsplattformen at regjeringen vil nedsette.  

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon organiserer over 95 000 medlemmer og er 

Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. NITO har ca. 9 000 yrkesaktive 

medlemmer innen helse og helsenæringer - i sykehusene, statlig, kommunal og privat sektor. 5 500 

av disse er bioingeniører. I tillegg organiserer vi medisinsk teknisk personell, ortopediingeniører, 

perfusjonister, radiografer, stråleterapeuter, bioteknologer, mekatronikk-ingeniører, IKT-ingeniører, 

logistikkingeniører og mange andre. 

 

NITOs medlemmer spiller viktige roller i innovativ utvikling av produkter, tjenester og teknologiske 

løsninger. Mange arbeider systematisk med kvalitetssystemer og internkontroll knyttet til den 

medisinske behandlingen av pasientene. Andre ingeniører og teknologer er med på å planlegge, 

bygge, drifte og vedlikeholde teknologi, bygningsmasse og det tekniske utstyret. 

 

NITO har følgende innspill: 

NITO har lenge etterspurt nasjonale planer for rekruttering og kompetanseutvikling i helsesektoren 

og setter pris på at det nedsettes en kommisjon. NITO mener det er viktig at 

helsepersonellkommisjonen også omfatter ingeniører og teknologer, som jobber innen helse, men 

som ikke er helsepersonell. Nedsettelsen av en helsepersonellkommisjon er et viktig steg i riktig 

retning, men også andre grupper enn helsepersonell er viktig for å oppnå en velfungerende 

helsetjeneste. Det er viktig av kommisjonen ser på alle relevante profesjoner. 

 

Koronapandemien har vist at bioingeniører og medisinsk teknisk personell er svært viktige for landets 

helseberedskap. SSB opererer med en estimert vekst på 40 prosent i behovet for bioingeniører i 

helsesektoren fram mot 2035, noe som utgjør rundt 2000 flere årsverk. Andre rapporter estimerer 

enda høyere vekst. Hver fjerde utdannende bioingeniør arbeider i andre sektorer. Alle de regionale 

helseforetakene har meldt om økt behov for bioingeniører. Antall studieplasser har vært stabilt siden 



 

2004, med en beskjeden økning de siste årene. NITO mener at det bør økes med minst 100 

studieplasser i året, for å kunne være i takt med helsesektorens behov fram mot 2035. 

 

Det har også vært utfordringer med rekruttering av medisinsk teknisk personell i mange år, og 

situasjonen ser ikke ut til å bedre seg. Det er utfordringer med tilstrømning til utdanningen, samtidig 

som profesjonen har endret litt retning til mer IKT styrte instrumenter. 

 

Det er i tillegg behov for økt utdanningskapasitet for ortopediingeniører, uten å gå på kompromiss 

med det faglige. 

 

Teknologi og teknologisk utvikling skal være med på å skape mer bærekraftige løsninger på 

bemanningsutfordringene i helsesektoren, men da må man også sørge for å ha nok personell med 

teknologikompetanse. NITO etterlyser i innspill til Prop. 1 S (2021-2022) til utdannings- og 

forskningskomiteen 1000 nye IKT-studieplasser i høyere utdanning for 2022 generelt, og ikke innen 

helse spesielt. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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