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Høringssvar handlingsplan helsefelleskapet i nordre Trøndelag 

 
Norsk Sykepleierforbund i Trøndelag takker for muligheten til å avgi høringssvar på 
utviklingsplanen for helsefelleskapet i nordre Trøndelag. Vi har behandlet svaret i 
fylkesstyret og vil ta utgangspunkt i spørsmålene fra høringsbrevet i det videre. 
 
  
1) Hvordan blir pasientfokuset og pasientperspektivet ivaretatt gjennom planen og 
tiltakene? 
Pasientfokuset synes godt ivaretatt. Vi savner imidlertid at det også skal ses til andre 
kanter av landet for å f.eks få innspill på helhetlige pasientforløp og måter å jobbe på. 
Her kan prosjekter fra andre helseregioner være aktuelle. Fordelen med disse er også at 
de er utprøvd tidligere og kan, med justeringer, innføres noe mer effektivt. Ett slikt godt 
utprøvd tiltak er pasientsentrert helsetjenesteteam (PHST) fra UNN. 
https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/pasientsentrert-helsetjenesteteam-psht 
 
 
2) I hvilken grad er planen logisk oppbygd, og i hvilken grad er den er forståelig?  
Selve planen med kapittel og beskrivelse av mål er oversiktlig. Det savnes imidlertid noe 
mer konkrete tiltak for å nå målene. Ett konkret eksempel er pkt. 4.2.3.1 der en skal 
oppnå tettere samarbeid om forskning. Tiltakene for å oppnå dette er å utarbeide en plan 
på å øke forskning på tvers av tjenestene og øke forskningsandelen på kommunale 
tjenester. Det er imidlertid ikke beskrevet på noe vis hvordan en skal øke 
forskningsandelen. Hvordan skal en stimulere til dette og hvilke grupper er det en skal 
motivere? 
Hva angår sykepleiere er vår erfaring at arbeidsgivere i både kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste ikke er særlig ivrige på at ansatte skal ta mastergrad eller gå 
videre inn i akademiske løp. Våre medlemmer melder tilbake at en ofte ikke får 
anledning til å fortsette videreutdanning slik at en fullfører mastergraden og i enkelte 
tilfeller er det ingen stimulering for å ta en mastergrad, hverken med tanke på muligheter 
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til selve utdanningen eller lønn etter endt utdanning. Slike holdninger begrenser 
forskningsmuligheter, heller enn å motivere til det. 
 
 
3) I hvilken grad er prioriterte innsatsområder, temaer og tiltak relevante og 
riktige ift. å nå både nasjonale og lokale målsetninger? 
a. Er det tiltak som er overflødige? 
Slik vi leser planen er ingen tiltak overflødige, men det savnes at man er tydelige på 
hvilke tiltak som haster mest og hvilke tiltak som er avgjørende for å kunne nå de øvrige 
målsetningene i planen. 
 
b. Er det tiltak som mangler i planen som bør være med?  
Vi savner mer konkrete tiltak. Veldig mange tiltak er overordnet og en kan «hake av» 
uten at det kan vises at tiltaket har hatt effekt. Dette mener NSF Trøndelag utgjør en 
svakhet i planen. 
 
 
4) Hvordan er realismen i tiltakenes omfang og gjennomføringsmulighet? 
I tiltaket om å rekruttere og beholde helsefaglig kompetanse har man relativt enkelt 
skrevet at en skal følge opp to igangsatte prosjekter «Sykepleier i nord» og «Oppdrag 
helsehelter». Det er ikke i noen av disse to prosjektene faktisk beskrevet hvordan en skal 
rekruttere eller beholde sykepleiere. Det er listet opp en god del utfordringer, blant annet 
at en har for få søkere, mange vurderer å slutte og at en ikke greier å rekruttere. Det er 
ikke beskrevet konkrete tiltak som er tenkt iverksatt for å få denne utviklingen til å snu. 
Dette mener NSF Trøndelag at kommuner og sykehus må ha en formening om. Til nå er 
vår erfaring at både kommuner og sykehus ser på sykepleiermangelen og konkluderer 
med at ingen kan gjøre noe for å rekruttere, mobilisere eller beholde 
sykepleierkompetanse. Dette synes som en noe passiv holdning for vår del. Dersom 
ingen iverksetter tiltak for å tiltrekke seg og beholde ansatte med sykepleierkompetanse, 
så vil arbeidsgivere i nordre Trøndelag tape i kampen om livsnødvendig kompetanse. 
Dette vil igjen medføre at en ikke når målsetningene i denne planen, fordi en har for få 
ansatte med ønsket kompetanse til å gjøre noe med det. 
 
 
5) I utkastet til handlingsplan er iverksettelses- og avslutningstidspunkt for noen av 
tiltakene angitt, mens andre ikke har tidsangivelse. Hvilke tiltak bør prioriteres 
først og hvilke kan få en utsatt oppstart, når alle tiltakene ses i sammenheng?  
Det er avgjørende for alle aktører i helsefelleskapet at en omgående iverksetter konkrete 
og målbare tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde personell med den kompetansen 
som trengs. Som beskrevet i punktet over, vil en ikke kunne oppnå de gode målene i 
planen dersom en ikke har personell med riktig kompetanse ansatt.  
 
 
6) Hvordan kan alle parter i fellesskap sørge for at vi får iverksatt, gjennomført og 
fulgt opp handlingsplanen og tiltakene gjennom planperioden? 
For å kunne gjennomføre planen og følge opp tiltak, så må selve planen bli mer konkret 
og alle parter må gjøres ansvarlige for at så skjer. Når tiltakene blir overordnede og lite 
konkrete så er risikoen stor for at ingen føler ansvar for gjennomføring. 
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7) Har dere andre innspill til handlingsplanen? 
Vi savner, som nevnt, generelt at tiltakene er mer konkrete og dermed mulige å både ta 
ansvar for og måle gjennomføring av. Det er riktignok beskrevet at en skal arbeide 
videre med konkretisering og at det trengs handlingsrom, men det vil bli vanskelig å 
følge dette videre.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kenneth Sandmo Grip Rannveig Prins Andøl 

Fylkesleder Fylkesnestleder 

 

 

Kopi:  
 


