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Høringssvar utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag 
 
Norsk Sykepleierforbund Trøndelag tillater seg å sende følgende høringssvar på Helse Nord-
Trøndelags utkast til utviklingsplan. Fylkesstyret har behandlet høringssvaret, som i hovedsak vil 
omhandle planens kapittel 4. 
 
I kapitel 4.1.3 «Det utadvendte sykehus» er det listet opp en rekke gode elementer som kan 
synes fornuftige å gå videre med. Det er flere oppgaver som i dag hovedsakelig løses i sykehus 
som man, med god forberedelse, kan overføre til primærhelsetjenesten. NSF vil allikevel påpeke 
at alle oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten medfører behov 
for ressurser. Mangel på sykepleierkompetanse er en høyst reell problemstilling i alle nord-
trønderske kommuner allerede i dag. Dersom Helse Nord-Trøndelag (HNT) overfører oppgaver 
til primærhelsetjenesten uten at kommunene får anledning til å både rekruttere og bygge 
kompetanse, vil en slik overføring ikke lykkes uten at man øker risikoen for pasienter og/eller 
reduserer kvaliteten på tilbudet. 
 
I kapitel 4.2.1 «Forskning» savner NSF Trøndelag en klar strategi for å få såkalte 
«forskningssvake grupper» til å forske mer. Sykepleiere er en yrkesgruppe der det er for lite 
forskning, noe som etter vårt syn utfordrer både effektivitet, kvalitet, pasientsikkerhet og hindrer 
utvikling av faget. HNT skal, ifølge denne planen, sikre både forskningskompetanse og 
forskerstillinger innen alle helseprofesjoner, noe som er ambisiøst og viser vilje. Vår erfaring er 
at sykepleiere som for eksempel går videreutdanning på mastergradsnivå, innen de tradisjonelle 
retningene, både oppfordres og oppmuntres til å avslutte disse utdanningene før de oppnår 
mastergrad. For å oppnå forskningskompetanse innen sykepleiergruppen er en selvsagt 
avhengig av at flere, gjerne også mange flere enn dem som skal forske, har 
mastergradskompetanse. Skal HNT oppnå målene satt innen forskning i denne planen så er det 
å forvente at man både oppmuntres og oppfordres til at alle sykepleiere som tar 
videreutdanning, også fullfører dette løpet og tilegner seg mastergradskompetanse. Dette krever 
selvsagt også at HNT stiller tid og ressurser til disposisjon for disse kandidatene. 
 
I innledningen til kapittel 4.3 «Rekruttere, utvikle og beholde personell» er det beskrevet at HNT 
skal satse mer på å utvikle og beholde ansatte. Å redusere «turnover» blant helsepersonell 
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mener NSF Trøndelag er en forutsetning for å lykkes for alle arbeidsgivere i helsevesenet. Vi 
støtter HNT i at dette er lurt og at dette trengs, men er ikke uten videre med på at man har 
mange nok innenfor hver enkelt personellgruppe i dag. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer 
tilsier at grunnbemanningen er for lav. De erfarer at det må leies inn vikar med en gang en 
kollega er syk, fordi det ikke finnes bufferkapasitet til å håndtere dette i eksisterende bemanning. 
Dette tilsier at enhver ansatt er i full drift til enhver tid. Høyt arbeidspress sliter på personellet. 
Personell som «alltid» opplever høyt arbeidspress er også personell som fort kan bli syke eller 
søke annet arbeid. Dette vil igjen øke arbeidspresset på de gjenværende. En økning av 
grunnbemanningen kan altså redusere arbeidspresset, gi bedre arbeidsforhold og bedre 
arbeidsmiljø for alle ansatte. 
 
Underkapittel 4.3.1 «Utdanning» inneholder en rekke gode tiltak. Vi tillater oss igjen å minne om 
behovet for å bidra til formelle grader også i videreutdanningen for sykepleiere. Vi vet at flere 
universiteter har høy gjennomsnittsalder blant ansatte med førstekompetanse. Slik kompetanse 
kreves for å opprettholde videreutdanninger på mastergradsnivå. Ved å sørge for å videreutvikle 
egne ansattes kompetanse, også på formelt nivå, vil HNT også bidra til at ansatte derfra blir 
gode fagpersoner som kan opprettholde gode videreutdanningsløp på universitetene i regionen. 
Vi vil hevde at å oppmuntre og motivere til å avbryte videreutdanning før fullført mastergrad, vil 
være å ødelegge for universitetenes mulighet til å opprettholde disse utdanningstilbudene og 
dermed i det lengre løp ødelegge for egne ansattes mulighet til kompetanseheving. 
 
I opplistingen i kapittel 4.3.2 er det nevnt flere viktige elementer. Forutsetninger for å lykkes med 
de fire første kulepunktene er gode og levelige arbeidsforhold, godt arbeidsmiljø og gode 
fagmiljøer. En økning i grunnbemanningen vil muliggjøre alt dette og samtidig forhindre at 
ansatte «privatiserer» arbeidsgivers ansvar for at fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø ved å «frivillig» 
jobbe deltid. I det siste kulepunktet er det beskrevet at en vil identifisere stillinger som krever 
mastergradskompetanse. Vi advarer mot en slik måte å tenke på, da den er begrensende. HNT 
bør, som et virkemiddel i fagutvikling og utvikling av helsetjenesten, se etter stillinger og 
yrkesgrupper der slik kompetanse er ønskelig. Det er et selvsagt element i dette at HNT lønner 
slike stillinger på en måte som motiverer til å tilegne seg kompetansen. Det er ikke slik at 
sykepleiere med master- og/eller doktorgrad skal vekk fra klinisk arbeid. NSF Trøndelag mener 
at høyere kompetanse blant sykepleiere i klinisk arbeid vil bidra til at ny og oppdatert forskning 
raskere blir tatt i bruk. Det vil dermed bidra til å øke kvaliteten på behandlingen og 
pasientsikkerheten. 
 
NSF er enige med HNT i at ledelse i spesialisthelsetjenesten både kan være, og er, krevende. Vi 
mener sågar at jo nærmere man er pasienten, jo mer krevende er det å være leder. Dette 
ledernivået kan aldri distansere seg fra den enkelte ansatte eller den enkelte pasient, noe som 
gjør hver enkelt avgjørelse betydelig mer utfordrende enn for ledere i nivåene over som kan 
velge å se tall og trender. NSF mener derfor det er avgjørende at disse lederne gis både 
kompetanseheving internt og formell utdanning. Det blir derfor noe passivt ved at det skal tilbys 
programmer for lederutvikling. Hos store arbeidsgivere på dette nivået og med dette 
kompetansenivået mener vi dette burde være et krav til alle ledere.  
 
At HNT ser behovet for å kartlegge og gjøre noe med lederes kontrollspenn mener vi er svært 
positivt. Ledere på laveste nivå i helsevesenet er ofte nærleder for det som i privat næringsliv 
ville vært store arbeidsplasser. Dette gjør lederjobben unødvendig tøff, da en på ingen måte kan 
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ha tett og god nok dialog med hver enkelt ansatt. En slik dialog er avgjørende for å kjenne sine 
medarbeidere og for å sikre at en klarer å ivareta hver enkelt på best mulig måte. 
 
Kapitlene 4.4.3 og 4.7 omhandler begge HNT sitt forhold til private leverandører. I kapitel 4.7 har 
man fortjenestefullt nevnt at man har fokus på arbeidstakeres vilkår i anskaffelsesprosesser. 
NSF Trøndelag mener HNT, som en stor offentlig aktør, bør kreve at alle ansatte i private 
selskaper som utfører arbeid for HNT skal ha tariffavtale. Dette bør være et tydelig uttalt krav i 
alle anbud og anskaffelsesprosesser. Dette for å garantere for at ansatte hos underleverandører 
og samarbeidspartnere har de lønns- og arbeidsvilkår som HNT selv er forpliktet til å yte, og for 
å bidra til det som har vært Norges fremste konkurransefortrinn gjennom alle år, et velorganisert 
arbeidsliv. 
 
Til sist vil vi nevne kapittel 4.4.4 «Beredskap». Her mener vi at HNT dessverre legger seg på en 
noe utdatert oppfatning av beredskap. Det er svært viktig og riktig at dette tas inn som en del av 
et strategisk dokument, men vi mener HNT samtidig må fornye og oppdatere hva beredskap skal 
være. Uten at gjeldende beredskapsplaner er lest, så kan en ut fra teksten i kapitelet oppfatte at 
beredskap for HNT handler om alvorlige enkelthendelser og samvirke mellom ulike aktører når 
så har skjedd. Et oppdatert og omforent risikobilde internt i HNT og i helsefellskapet som HNT er 
en del av må omhandle mer enn dette. Vi er i det som kan se ut til å være avslutningen av en 
pandemi. Denne pandemien har på alle mulige vis tydeliggjort at mangel på livsnødvendig 
kompetanse er kostbart både økonomisk og menneskelig. Samfunnet har vært utsatt for 
gjentatte nedstegninger fordi det i norske sykehus ikke har vært tilstrekkelig kapasitet til å 
behandle smittede. De menneskelige omkostningene av dette har vi kanskje ikke sett starten av 
enda, de økonomiske har kostet nasjonen enorme summer i ulike støtteordninger. NSF mener 
ikke at et hvert sykehus skal bemannes ut fra en pågående pandemi til enhver tid, men mener 
hardnakket at det vil være uansvarlig å ikke bruke erfaringene fra koronapandemien til å se på 
egen kapasitet i beredskapsøyemed. Når en har avdekket kritisk lav kapasitet innenfor flere ulike 
fagområder og sett hvordan dette har effekt på hele sykehus gjennom nedtak av planlagt drift og 
omdisponering av personell, så vil vi mene at det er å forvente at dette utbedres og er en del av 
beredskapstekningen i en utviklingsplan. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kenneth Sandmo Grip Rannveig Prins Andøl 
Fylkesleder Fylkesnestleder 

 
 
 
 

  


