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Høringsinnspill fra Stjørdal kommune på Utkast til 
Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF 2023 – 2026. 

 

I forbindelse med revidering av Utviklingsplanen 2023-2026 for Helse Nord-Trøndelag er kommunene i 
opptaksområdet invitert til å komme med innspill på utkast til planen med høringsfrist 6. mai 2022. 
Stjørdal kommune ønsker å komme med innspill til høringsutkast på følgende områder:  

4.1.2 Prioriterte pasientgrupper 

Kommunen ønsker et større fokus på pasientgrupper som man vet vil bli en utfordring for helseforetak 
og kommuner fremover. Det vil være en økning av pasienter med demensdiagnoser i 
kommunehelsetjenesten. Mange av disse vil ha alderspsykiatriske utfordringer som har behov for 
utredning ved Helseforetaket. Per i dag opplever kommunen at det er det utfordrende å få tilstrekkelig 
utredning og oppfølging av denne pasientgruppen.  

Ut fra aktivitetsdata er aktiviteten på somatisk side svært høyt, og på psykisk helse, rus og barns 
helsetjenester svært lav – i henhold til Magnussens beregnede forbruksbehov.  
Her fremmes arbeid i tverrfaglige team i samarbeid med kommunehelsetjenesten som et sentralt tiltak, 
med felles mål om at dette vil gi effekt for alle fire pasientgruppene, men med ulik metodikk. Hva dette 
innebærer er vanskelig å forstå slik det er skrevet. Kommunene vil ha kunnskap og forventninger på 
vegne av sine pasienter, og nasjonale prioriteringsveiledere står uendret. Det behøves en omforent 
strategi i Helsefellesskapet for å finne felles grunnlag for endringer. Å tilstrebe felles forståelse av 
grunnlaget for «skjeve» aktivitetstall kunne gjerne beskrives som et sentralt tiltak for bærekraft og 
sikring av prioriterte pasientgrupper, men det vil kreve et mål om økt samarbeid med kommunene på 
overordnet nivå.  
Det vises for øvrig til «Omstillingsprosjekt for et styrket BUP», men det vises ingen målsetninger her, ut 
over ordet «styrking». Er det tenkt mer av det samme, eller utredes en utvikling i tilbudet i dette?  
 
4.1.5. Helsetjenester for den samiske befolkningen 
 
Ambisjonen for helsetjenester til den samiske befolkningen er for passiv, gitt at antall samer i 
nedslagsfeltet er stort. HNT lener seg på ansvar gitt nasjonalt til Finnmarksykehuset, og viser generelt til 
regionalt nettverk for forebygging. Her har St. Olavs Hospital et eget prosjekt «Samisk helseteam» i 
samarbeid med Røros kommune som konkretiserer og bidrar til økt kompetanse lokalt, og HNT kunne 
godt ha engasjert seg mer og styrket sin kompetanse på dette feltet – i det minste å vise til at man 
kjenner til eller ønsker å lære fra dette prosjektet.  

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/939958851
http://www.stjordal.kommune.no/
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4.2.1 Forskning 
 
HNT nevner at de vil delta i kliniske forskningsstudier og delta i helsetjenesteforskning. Det fremgår ikke 
av planen at HNT har eller ønsker å etablere overordnet samarbeidsavtale med NTNU eller Nord 
Universitet, eller om HNT har en preferanse til ett av de to universitetene. Det antydes heller ikke noe 
om den ønskede forskningsposten skal organisere/koordinere forskningssamarbeid etablert for det 
enkelte prosjekt eller om det innebærer kombinerte faste stillinger (punkt 4.3.1), slik det beskrives for 
utdanningsvirksomheten. Hvis det overordnet sett er Helse Midt-Norge som koordinerer eller etablerer 
forskningssamarbeid i regionen, bør det stå i teksten.  
 
 
4.2.3 Teknologi i pasientens helsetjeneste 
 
Det pekes på at samarbeid mellom Helseforetaket og kommunene er viktig i med tanke på 
velferdsteknologi. Det er ikke beskrevet hvordan dette samarbeidet skal gjennomføres og som 
kommune sitter vi igjen med følgende spørsmålsstillinger etter å ha lest planutkastet: 
 

• Hvordan skal vi løse at pasienten får opplæring i ny teknologi på sykehuset, men kommunen 
mangler kompetanse/har ikke økonomi til å kjøpe inn utstyr. Ikke alt som kan sendes ut via 
medisinteknisk avdeling/hjelpemiddelsentralen? 

• Det nevnes kun at bruk av velferdsteknologi vil endre tjenester. På hvilken måte og gjelder det 
kun helseforetaket, eller også kommunene? 

• Helsedataplattform; gjelder det kun helseforetaket, eller er det noe kommunene vil måtte 
forholde seg til? 

• Større grad av hjemme-overvåking beskrives – hva vil det bety for kommunene i forhold til 
personell, kompetanse og økonomi? 

 
4.2.4. Helseplattformen  
 
Det er ønskelig at det i planen redegjøres for hvordan samhandling mellom sykehus og kommuner som 
ikke innfører/venter med å innføre Helseplattformen er forventet å fungere. 
 
 
4.2.5 Standardisering 
 
Det nevnes plan om å etablere og styrke arenaer for læring og erfaringsdeling, samt betydning av 
lederforankring og etterspørsel etter resultater. Kommunen savner her en mer konkrete tiltak, ikke 
minst tanker om samarbeid mellom HNT og kommuner med henhold til kompetanseheving og 
kvalitetsforbedring. 
 
4.4.1 Samhandling og helsefellesskap 
 
Savner mer konkrete planer utover at det påpekes at samarbeid er viktig. Det samme gjelder angående 
hvordan en skal kunne lykkes for å få tilstrekkelig helsekompetanse både i helseforetaket og i 
kommunene. 
 

4.4.2 Funksjons- og oppgavefordeling 

Kommunen ser fortsatt behov for spesialisert rehabilitering og veiledning til kommunal 
rehabiliteringstjeneste.  Som også «Evalueringsrapport av opptrappingsplan» peker på har kommunene 
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utfordringer i forhold til kompetanse i denne tjenesten og er avhengig for at det legges til rette for et 
tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.   

Det er også behov for å bedre samhandling rundt rehabiliterings- og henvisningsforløp innenfor 
kommunal rehabiliteringstjeneste/tildelingsenhet/fastlege/spesialisthelsetjeneste. Kommunen vurdere 
det som hensiktsmessig at koordinerende enhet i kommunene inkluderes i forhold til henvisninger til 
spesialisert rehabilitering/habilitering. Dette vil styrke pasientens helhetlige helsetilbud. 

Planen peker på flere områder der det er behov for økt involvering av kommunen og da særlig 
fastlegene for å sikre best mulig pasientbehandling på tvers av helsetjenestene. Kommunene står per i 
dag midt opp i en fastlegekrise og det vurderes som lite hensiktsmessig å pålegge fastlegene nye 
oppgaver da tjenesten allerede er under stort press. I fordelingen av ansvar for oppfølging av pasientene 
ønsker kommunen at sykehuset ser på hva de kan gjøre for å avlaste fastlege med utgangspunkt i den 
pågående fastlegekrisen.  

4.4.5 Utvikling av den akuttmedisinske kjeden 
 
Utviklingsarbeidet på dette området er vedtatt i ASU skal samarbeide med tilsvarende utviklingsarbeid 
på temaet i St. Olavs Hospital. Det framgår ikke at samarbeid med St. Olavs Hospital på dette fagfeltet er 
planlagt. Vedtaket i ASU bunner i at bruk av befolkningsframskrivinger og økonomiske modeller ikke har 
gitt helseforetakene og kommunene et omforent grunnlag for å vurdere endringer, og må suppleres 
blant annet med erfaringer fra ulike prosjektmodeller fra andre helseforetak. Bærekraftig og samtidig 
«fremragende» tjeneste er krevende å utvikle når det er mange ansvarlige instanser som danner 
helheten. Prosessen framover er et må i seg selv - igjen med behov for samarbeid med kommunene på 
overordnet nivå.  
 

 

 

Med hilsen 

 

Tone Stigen Okkenhaug 
Rådgiver  
Sektor Helse og omsorg  
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 
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