
 
 
 

1 
 

Høringsuttalelse til revidert utviklingsplan for 

Helse Nord-Trøndelag HF for perioden 2023-26 

 

Felles uttalelse fra Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, 

Steinkjer, Snåsa, Osen, Flatanger, Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong, 

Lierne, Namsskogan, Nærøysund, Leka og Bindal kommuner 

 

1. Innledning 
 

Kommunene takker for oversendt høringsutkast, og for muligheten til å komme med innspill. 

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) sin utviklingsplan er av stor interesse for kommunene, og 

en vesentlig del for strategisk planlegging av både helhetlige og sammenhengende 

pasientforløp og bærekraftige helsetjenester i nordre Trøndelag.  

Lokalsykehusene, DPS og de akuttmedisinske tjenestene er hjørnesteiner i lokalsamfunnene i 

nordre Trøndelag, og en naturlig del av kommunenes eksistensgrunnlag. 

Kommune- og spesialisthelsetjenestene står overfor store utfordringer framover, både 

demografi, teknologi, knapphet på arbeidskraft m.m. krever store omstillinger. Dette er 

utviklingsplanen inne på i forordet, og vi ønsker å presisere at behovet for omstilling er like 

aktuelt for kommunene, og at vi må planlegge for denne i fellesskap.  

 

2. Om utkastet til revidert utviklingsplan  

2.1 Om planperioden og strategisk planlegging for helsesektoren 
Utviklingsplanen har en planperiode på fire år, og dette samstemmer godt med planperioden i 

vår felles handlingsplan, som nylig er vedtatt i helsefellesskapet. Imidlertid synes det klart for 

alle at det utfordringsbildet som både utviklingsplanen og handlingsplanen omtaler vil prege 

forutsetninger og mulighetsrommet for hvordan vi skal tilby helsetjenester og utvikle 

bærekraftige lokalsamfunn i flere tiår framover. Prognosene så langt tyder på at dette vil 

vedvare fram minst til 2060, og muligens helt fram til 2100.  

I ett så langt perspektiv blir målbildet i fireårsplaner for korte, og det samme gjelder for Helse 

Midt-Norges «strategi 2030». Dette bildet er forholdsvis likt på kommunesiden, der 

kommuneplanene har en varighet på 12 år, mens tema/sektorplaner for helsesektoren 

vanligvis er av en kortere varighet.  

Dersom HNT og kommunene sammen skal klare å møte de store utfordringene i dette 

århundret, må vi planlegge i fellesskap også på et mer overordnet strategisk nivå. 

Kommunene inviterer HNT til å se på en langsiktig strategisk planlegging i fellesskap. 
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2.2 Om intern utvikling og omstilling i HNT 

Framskrivninger fra «Magnussen-rapporten» viser at det aktivitets- og bemanningsmessig 

ikke vil være bærekraftig å fortsette som før. Dette er åpenbart at dette vil sprenge kapasiteten 

innen få år. Ett hovedtrekk i utviklingsplanen blir derfor – naturlig nok – å nedskalere/tilpasse 

sine aktiviteter til ett bærekraftig nivå. Dette vil med stor sannsynlighet gi ringvirkninger for 

kommunene, spesielt om de må overta en større del av pasienttyngden. HNT må være 

oppmerksomme på hvilke ringvirkninger dette kan føre til. Det er svært viktig for 

kommunene at HNT tar hensyn til dette, og er klar over hvilke konsekvenser en slik 

planlegging kan føre til.  

Utviklingsplanen omtaler nødvendige veivalg som en del av det nødvendige 

omstillingsarbeidet basert på «Magnussen-rapporten». Dette er organisert i fire større 

omstillingsprosjekt:  

➢ Styrke barne- og ungdomspsykiatrien  

➢ Fremragende øyeblikkelig hjelp 

➢ Fremragende elektive pasientforløp 

➢ Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT 

Det er positivt at det i planen framkommer at «omstillingsarbeidet må også involvere 

kommunene og fastlegene». I de to førstnevnte prosjektene har samarbeidet mellom HNT og 

kommunene allerede kommet ett godt stykke på vei. 

Fremragende elektive pasientforløp omtales flere steder i planen, men innholdet i prosjektet 

omtales ikke, og det er heller ikke vedlagt som lenke. Dette bør omtales kort i 

utviklingsplanen, eller det bør legges ved en lenke til prosjektplan eller lignende. Prosjektet 

ble presentert i ASU/PSU 20.10.21, men er lite kjent for mange av kommunene. I det videre 

arbeidet med prosjektet er det viktig at disse pasientforløpene ses i en helhet med 

kommunehelsetjenestens forløp. I ett bærekraftperspektiv er mer poliklinisk og færre 

innleggelser nødvendig, men vi ønsker å være tydelige på at dette må kunne gjennomføres 

med minst mulig reduksjon av sengeplasser. Coronapandemien har vist tydelig at 

sengekapasiteten i helseforetakene er sårbar. En ytterligere reduksjon kan legge for stort press 

på kommunale korttids- og institusjonsplasser, og i verste fall føre til flere reinnleggelser. 

Kommunene er positive til at det er igangsatt ett prosjekt som skal adressere 

gjestepasientstrømmer, både internt i HNT, og i helseregion Midt-Norge. Sett utenfra synes 

det som at deler av dette har vært uavklart, og vært gjenstand for diskusjoner i lang tid. Dette 

er ikke heldig for verken helhetlige pasientforløp, eller for effektiv drift. En tydelig oppgave- 

og ansvarsfordeling mellom sykehusene i Levanger og Namsos vil være nødvendig for å få 

dette til. Det blir viktig at prosessen rundt en slik avklaring blir best mulig, slik at vi slipper 

«omkamper» i ettertid. Det samme gjelder opp mot St. Olavs Hospital, som på mange måter 

også er ett lokalsykehus for innbyggerne i nordre Trøndelag. Vi oppfordrer derfor HNT til å 

på best mulig måte samkjøre sine prioriteringer på området med tilsvarende prioriteringer i 

utviklingsplanen til St. Olav. Dette bør også tydeliggjøres i Helse Midt-Norge sin regionale 

utviklingsplan. 

https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Sak%2027-21%20Fremragende%20elektiv%20behandling%20-%20Svenn%20Morten%20Iversen.pdf
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2.3 Om demografiske endringer  
I kapittel 4.1 omtaler utviklingsplanen de demografiske endringene som relativt små samlet 

sett. Dette er isolert sett riktig, men gir likevel et feil bilde av utfordringsbildet vi står i. Det er 

økningen i personer over 80 år som vil gi det største trykket på helsetjenestene. Denne 

gruppen vil bli den desidert mest ressurskrevende, både for HNT og for kommunene. 

Vi ønsker her å gi ett eksempel på den relative økningen av personer over 80 år i perioden 

2022-35. Denne økningen spenner fra ca. 50 % og helt opp til nesten 120 % for Verdal 

kommune. Flere kommuner i nordre Trøndelag ligger rundt 80 % økning, og dette vil også 

merkes i HNT. Ser vi på hele perioden fram mot 2050, vil økningen i kommunene i nordre 

Trøndelag ligge mellom ca. 100 % - 250 %. 

Tabell 1. Prosentvis økning i antall personer over 80 år, i perioden 2022-35. 

 

Vi vil også her presisere at nordre Trøndelag allerede har det høyeste antallet av eldre 

pasienter med kompleks multimorbiditet i landet (per 1000 innbyggere). Denne kategorien 

pasienter (også kalt «stormottakere») vil bli svært ressurskrevende for både HNT og 

kommunene, og den vil sannsynligvis øke drastisk i takt med eldrebølgen. 

Tabell 2. Antall personer med kompleks                     

multimorbiditet per 1000 innbygger 

Tabell 3. Antall personer med dårlig og svært dårlig 

funksjonsnivå per 1000 innbyggere 75 år og eldre 

 

                            

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzRkNmVkYmYtYmIzMS00NjJmLTllODQtMTk2NDc0OWJkNWYwIiwidCI6ImI2MzM0ZDAxLTEzYjktNDUzMS1hM2E2LTUzMmU0NzlkOWExYSIsImMiOjh9
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Disse tallene er hentet fra Helsedirektoratets styringsinformasjon til helsefellesskapene. Mye 

av tallmaterialet her er likevel relevant for både HNT og kommunene i sin strategiske 

planlegging og framskriving. Vi oppfordrer til å ta disse tallene i betrakting ved 

utviklingsplanens framskriving, da de vil påvirke HNT sin framtidige drift i stor grad.  

 

2.4 Om det utadvendte sykehus 
Det utadvendte sykehus er en kjent nasjonal politikk, og en nødvendig forutsetning for 

bærekraftige helsetjenester. Pandemien har synliggjort at digital kommunikasjon mellom 

pasient og behandler, både er mulig og forsvarlig i ett større omfang enn tidligere antatt. Dette 

vil også være en fordel for pasienter som bor i kommuner langt fra sykehus. Særskilt der lang 

reisevei for enkel poliklinisk behandling, eller samtale, er en stor belastning.  

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) poengterer at det utadvendte sykehus bl.a. skal 

omfatte at «spesialister fra sykehus skal jobbe sammen med kommunens helsepersonell på 

kommunale arenaer og sykehuset skal bistå pasienter i hjemmet eller ved hjelp av digitale 

løsninger». Innovasjon og utviklingstiltak som er relatert til det utadvendte sykehus må sees i 

sammenheng med forutsetningene i den enkelte kommune. Kommunene er ulike både når det 

gjelder tilgang på kompetanse, ressurser og kapasitet. Samtidig har kommunene jevnt over 

god kompetanse på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. På enkelte områder er det 

kommunene som innehar mest spisskompetanse på dette feltet. Det vil her være viktig med en 

god og likeverdig planlegging og gjensidig kompetansedeling mellom HNT og kommunene. 

En del av dette vil forhåpentligvis kunne planlegges og gjennomføres i prosjektet om felles 

hospiterings- og kunnskapsdelingsprosjekt. Dette burde vært nevnt i utviklingsplanen. 

Når det gjelder digitalisering, er følgende sitat fra NHSP veldig treffende: «digitalisering er 

utløst av teknologi, men handler mest av alt om organisasjonsutvikling og endringer i 

arbeidsprosesser». Dette setter også krav til omforent forståelse av utfordringsbildet, samt 

felles prioritering av satsningsområder og tjenesteutvikling. Utviklingsplanen kunne gjerne 

vært mer spesifikk på dette området, både hvordan HNT skal jobbe med slike 

endringsprosesser internt, og hvordan man ønsker å jobbe sammen med kommunene der det 

er aktuelt. 

 

2.5 Om samarbeidet mellom HNT og kommunene i Helsefellesskapet  
I kapittel 4.4.1 – samhandling og helsefelleskap, tydeliggjør utviklingsplanen viktigheten av 

samarbeid mellom HNT på en veldig god måte. HNT og kommunene har hatt en grundig 

revisjonsprosess med revisjon av vår felles «handlingsplan for samhandling». Selv om denne 

ikke kan overstyre verken HNT eller kommunenes respektive planer, synes vi det er veldig 

fint at denne vedlegges i utviklingsplanen, og at det presiseres at denne blir «styrende for 

samarbeidet med kommunene». Vi anser dette som en mye bedre måte å implementere våre 

felles målsetninger, enn at HNT og kommunene hver for seg lager egne oppfølgingsmål på 

dette. 

For kommunene er det viktig at samarbeidet i helsefelleskapet oppleves som likeverdig og at 

også spesialisthelsetjenesten kan bistå slik at kommunene kan løse oppgavene på en 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/styringsinformasjon-til-helsefellesskapene/Del%20I%20%E2%80%93%20Skr%C3%B8pelige%20eldre%20og%20personer%20med%20flere%20kroniske%20sykdommer.pdf/_/attachment/inline/683fd18f-608f-45f5-9fd7-603811f90b2c:7862fffc610095ea43f7ce44dc954916cd165012/Del%20I%20%E2%80%93%20Skr%C3%B8pelige%20eldre%20og%20personer%20med%20flere%20kroniske%20sykdommer.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
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kostnadseffektiv og hensiktsmessig måte. Her er det viktig med både forventnings- og 

myndighetsavklaringer mellom partene før nye oppgaver overføres til kommunene. 

Vi ønsker å spille inn en korrigering på kulepunktene under 4.4.1. Det står der, at ett mål i 

nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) gir en retning om at helsefellesskapene skal ta mer 

ansvar for utvikling av helsetjenestene, herunder «samarbeid om innføring/utvikling av 

Helseplattformen». Dette er ikke omtalt i NHSP, og det er per dags dato ikke klarhet i hvilke 

kommuner og fastleger i nordre Trøndelag som går inn i Helseplattformen, eller evt. når de 

gjør det. Vi mener derfor at tiltaket rundt Helseplattformen som er tiltak nr. 13 i den reviderte 

handlingsplanen, er mer treffende for hva som er vårt felles ansvar rundt helseplattformen og 

journalsystem. 

I kapittel 4.4.5 om utvikling av akuttmottak og den akuttmedisinske kjeden, har det vært en 

god utvikling av prosjektet fremragende akuttmottak. Kommunene er godt fornøyde med 

måten HNT har ledet og utviklet dette prosjektet. Det har gått fra et internt prosjekt, og til at 

det nå er i ferd med å gå over i en fase der det omfatter helhetlige akuttforløp fra hjem til 

hjem. Utfordringsbildet er både konkretisert og analysert på en meget god måte, og prosjektet 

har gode faglige forutsetninger for å kunne iverksette tiltak for å løse disse utfordringene. 

Samtidig vil dette medføre en kostnad som det per dags dato ikke fins midler til, og 

samhandlingsprosjekter i grensesnittet mellom helseforetak og kommuner faller ofte «mellom 

to stoler» i kriterier for tilskuddsmidler.  

I kapittel 4.6 om økonomisk bærekraft poengteres det at «HNT forutsetter i sin utviklingsplan 

at slike satsninger følges av nye øremerkede midler eller særfinansiering». Hovedbildet 

videre er at HNT må være nøkterne i sin pengebruk, og ikke legge opp til at inntektsrammene 

økes. Samtidig pekes det på at allerede initiert omstillingsarbeid skal prioriteres, bl.a. 

pasientforløp i den akuttmedisinske kjeden. Målsetningene (de blå boksene) i planen kunne 

gjerne hatt en noe tydeligere sammenheng med hvilken økonomisk prioritet de har. Når det 

gjelder samarbeidsprosjekter mellom HNT og kommunene som følger av nye nasjonale 

føringer er det nødvendig at vi sammen utøver press på å få dette særfinansiert i fellesskap. 

2.6 Om vedlegg 
I kapittel 5.1 –Gjeldende strategier og overordnede dokumenter, ligger lenker til de 

overordnede dokumentene som gir føringer for utviklingsplanen. Handlingsplanen for 

samhandling kan også legges her, og ikke som eget punkt (5.5). Dette ut i fra at det tidligere i 

utviklingsplanen er omtalt at denne også skal være førende i forhold til samarbeidet mellom 

HNT og kommunene. 

Noen av lenkene i vedlegg går til nettsider som ikke er tilgjengelige da de ligger på 

helseforetakets intranettsider og/eller på nettadresse som ikke kan åpnes fra IP-adresser 

utenfor helseforetaket. Vi ber om at dere ser gjennom disse, og sørger for at alle lenker kan 

åpnes av eksterne. 

 

 

https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/psu/Mteprotokoll/Sak%2003-22%20Vedlegg%20-%20Handlingsplan%20for%20samhandling%202022-2025.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/psu/Mteprotokoll/Sak%2003-22%20Vedlegg%20-%20Handlingsplan%20for%20samhandling%202022-2025.pdf
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3. Oppsummering 
 

En overordnet oppsummering av utfordringer som HNT må ta stilling til i sin strategiske 

planlegging, både alene, og sammen med kommunene: 

a) Den demografiske utviklingen vil føre til at vi må gjøre radikale og systematiske 

endringer i hvordan helsetjenestene skal være i de neste årene og tiårene. HNT og 

kommunene må planlegge for dette i fellesskap, og utviklingsplanen må henge 

sammen med kommunalt planverk. Dette er også ett kommunalt ansvar.  

b) Større omstillingsarbeid som normalt sett oppfattes som sykehusinterne må likevel ses 

i sammenheng med samfunnsutviklingen generelt og omstillingsbehov i 

kommunesektoren spesielt. 

c) Både HNT og kommunene må planlegge utover utviklingsplanen for en langsiktig 

utvikling av helsetjenestene, felles handlingsplan og lokale kommunale planer. 

Langsiktig felles og tverrsektoriell planlegging er nødvendig, sannsynligvis i ett 30-års 

perspektiv, eller lenger. 

d) Alt tyder på at helsefellesskapet vil få et stort ansvar for å finne felles løsninger på de 

krevende og komplekse utfordringene vi står ovenfor. Både HNT og kommunene må 

sørge for at helsefellesskapet får tilstrekkelig gjennomføringskraft til å utføre dette. 

e) HNT sin utviklingsplan må synliggjøre finansieringsbehovet for omstillings- og 

utviklingsprosjekter sammen med kommunene. Dette er nødvendig for å kunne 

realisere dette arbeidet i tide. Det er viktig at dette også kommer fram i den regionale 

utviklingsplanen til Helse Midt-Norge.  

 

Nordre Trøndelag, 6. mai 2022 

 

Med vennlig hilsen 

 

Inge Falstad 

Meråker kommune 

Trude S. Wikdahl 

Stjørdal kommune 

 

Elisabeth E. Borg 

Frosta kommune 

Kristin Bratseth 

Levanger kommune 

Anne Kari Haugdal 

Verdal kommune 

 

Per Arne Olsen  

Inderøy kommune 

Anita Ulstad 

Steinkjer kommune 

Ester Brønstad  

Snåsa kommune 

 

Endre Mølseth 

Osen kommune 

Liv Brønstad 

Flatanger kommune 

Gørhill S. Andreassen 

Namsos kommune 

 

Bente Eidesmo 

Overhalla kommune 

Trond Carlsson  

Høylandet kommune 

Eyvind Gartland  

Grong kommune 

 

Edith B. Valfridsson 

Lierne kommune 
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Ingrid B. Pedersen 

Namsskogan kommune 

Marit Pedersen  

Nærøysund kommune 

 

Helga B. Størseth 

Leka kommune 

Arnt Myrvold  

Bindal kommune 

  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer. 

 

 


