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Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF
Innledningsvis ønsker Brukerutvalget å kommentere at utviklingsplanen har blitt et omfattende og viktig
dokument. Sett fra et brukerperspektiv kunne utvalget gjerne ønsket seg en noe mer «spisset» utgave som på
en bedre måte var tilrettelagt for andre enn fagpersonell.
Utvalget ønsker innledningsvis spesielt å peke på kapittel 5.4.1. «Sykehusstruktur og overordnet
oppgavefordeling», og understreker at utvalget forventer at alle innbyggere også i framtiden gis et likeverdig
tilbud. Altså et godt og velfungerende sykehustilbud uavhengig hvor du bor. Dette mener Brukerutvalget må
ligge fast som en grunnmur i planen, selv om et samlet pasienttilbud i økende grad sannsynligvis vil bli gitt
ute i kommunene. Tross en slik utvikling påpeker utvalget at begge sykehus må opprettholdes på minimum
dagens nivå.
Et nært samarbeid med kommunene vil være viktig. Pasientene må unngå å kjenne på nivåforskjell mellom
spesialist- og primærhelsetjenesten. Mottaker av tjenestene bryr seg ikke om hvem som tilbyr tjenesten. For
brukerne er det viktigst at sykehus, kommuner og fastleger har en «sømløs» samhandling.
Spesielt fastlegene vil ha en nøkkelrolle i denne sammenhengen. Derfor er det viktig å legge vekt på god
kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene, noe vi mener vil bidra til å sikre faglig
kvalitet i pasientbehandlingen.
Det å være kjent med hverandres utfordringer (spesialist- og primærhelsetjenesten) er viktig, og for å oppnå
dette kan en styrking av dagens ordning med hospitering være et godt hjelpemiddel - slik planen trekker fram
Røyrvik kommune som godt eksempel på nye måter å samarbeide på. Utvalget er av den oppfatning at
hospitering bidrar positiv, og bidrar til ønsket deling og utvikling av kompetanse i spesialist- og
primærhelsetjenesten.
Utvalget merker seg at rapporten framskriver en betydelig økning når det gjelder andelen eldre i
befolkningen og utvalget mener Helse Nord-Trøndelag med rette belyser dette utfordringsbildet grundig i
strategiplanen. For å sikre de eldre et godt framtidig sykehustilbud, understreker utvalget nødvendigheten av
en tydelig satsing innen det geriatriske feltet.
Psykiske helse- og rusrelaterte problemer i befolkningen vil også være økende i tiden fremover. Dette
medfører behov for helsehjelp både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. God samhandling må derfor også
her vektlegges.
For å oppnå høyest mulig grad av brukertilfredshet vil det slik utvalget ser det være nødvendig med styrking
innenfor følgende satsningsområder i planperioden:
- Rekruttere og beholde kvalifisert personell
- Styrke samhandlingen i Helseforetaket (gjennomgående organisering)
- Samhandling med kommuner og fastleger
- Styrking av pasient- og pårørendeopplæringen
- Ha fokus på helseforebyggende tiltak i samarbeid med kommunene
- Styrke psykisk helsevern for barn og unge,
- Styrke geriatritilbudet
- Ta i bruk ny teknologi
- Vektlegge at transport mellom hjem og behandling også er endel av et pasientforløp med høy kvalitet
Avslutningsvis mener utvalget det er nødvendig med høy grad av brukerinvolvering i forhold til drift og
planlegging av spesialisthelsetjenesten. Vi mener brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målet om å
være «Pasientenes helsetjeneste».
Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag
Trøndelag januar 2018
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Høringssvar Strategisk Utviklingsplan HNT
Norsk Sykepleierforbund takker for invitasjon til høring angående strategisk
utviklingsplan. Utviklingsplanen er et viktig dokument i utvikling av sykehusene nord i
Trøndelag, ikke minst nå som Nord- og Sør-Trøndelag har blitt til Trøndelag.
Utviklingstrekkene som beskrives i utviklingsplanen har vi ingen annen kommentar til
enn at vi tror den er godt beskrevet. NSF legger merke til man har erkjent at for eldre
pasienter, så trenger disse flere liggedøgn enn de yngre. Dette tror vi er en riktig
vurdering. Her vil god samhandling med kommunene være av avgjørende betydning.
Samhandling med kommunene i tidligere Nord-Trøndelag har vært god, men som
medlemsorganisasjon for sykepleierne får vi stadig bekymringsmeldinger fra de ansatte
om at utskrivningspresset fra sykehusene er stort, og at særlig de eldre pasientene er
dårligere og med mer komplekst sykdomsbilde enn tidligere. Det er fortsatt utfordringer
etter innføring av Samhandlingsreformen. Det påligger både Helseforetaket og
kommunene et stort ansvar ovenfor pasienten at kommunikasjonen dem imellom er
best mulig, og at kompetanseoverføringen i kunnskap om den enkelte pasient er
optimal. Mye i fremtiden vil være avhengig at Helseplattformen blir en suksesshistorie
for Helseforetaket. Samtidig må kommunene ta Helseplattformen i bruk slik at dialogen
blir enkel, effektiv og med færrest mulige feilkilder. Utviklingsplanen beskriver at det vil
være behov for enda bedre samhandling både på tvers, internt i HNT, mellom foretak
og mellom HNT og kommunene. Dersom helsetjenesten skal sette pasienten i sentrum,
er man helt avhengig av en sømløs kommunikasjon.
Helse- og omsorgstjenestene er personell- og kompetanseintensive tjenester.
Utdanning av helsepersonell er derfor en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte
oppgaver. For å få tilstrekkelig med kompetente medarbeidere, må helseforetaket være
i dialog med universitets- og høgskolesektoren. Ved å ha en god og fremtidsrettet
rekrutteringsplan opparbeider man et stort potensiale i rekruttering av fremtidig
arbeidskraft. Sykepleierstudentene har 50 % av sin utdanning via praksisstudier. En
god og profesjonell oppfølging av alle studenter, som til enhver tid er under opplæring i
helseforetaket, vil i seg selv være rekrutterende. Sammen med utlysning av
heltidsstillinger kan man ha håp om å tiltrekke seg de beste.
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Alderssammensetningen av spesialsykepleiere er høy i HNT. Det er i planen beskrevet
at over 20 % av intensivsykepleierne er over 60 år. Foretaket har derfor en særdeles
utfordrende periode de kommende årene med å skaffe nok kompetanse innen anestesi, intensiv- og operasjonssykepleie. Vi vet at det i dag er stor mangel på sykepleiere
(3600) og spesialsykepleiere (400) på landsbasis. HNT har tradisjonelt hatt god tilgang
på sykepleiere, men dette er i ferd med å snu. I følge SSB vil det mangle 28 000
årsverk sykepleiere, 600 årsverk helsesøstre og 200 årsverk jordmødre i 2035. Dette er
skremmende tall som vi ønsker at HNT skal ta innover seg for å kunne jobbe
forebyggende.
For å kunne rekruttere fremtidige sykepleiere, mener vi at Helseforetaket må heve seg i
forhold til å tilby hele stillinger for turnuspersonell i pleie. En gjennomgang av
utlysningstekster av sykepleierstillinger i 2017, utført av Retriver på vegne av NSF, viser
dessverre at nesten halvparten av utlyste sykepleierstillinger fortsatt lyses ut som
deltidsstillinger. Nord-Trøndelag er her blant verstingene sammen med Telemark. Kun
28 % av utlyste sykepleierstillinger i Nord-Trøndelag i 2017 er heltidsstillinger. Her må
det en kulturendring til. HNT har jobbet med å øke antall heltidsstillinger, men sett i lys
av mangelen på sykepleiere i nær fremtid, så vil vi påpeke behovet for at denne jobben
intensiveres.
Heltidsarbeid er en forutsetning for likestilling, og det er bra både for kvalitet,
pasientsikkerhet og for arbeidsmiljøet. Samfunnsøkonomisk er heltidsarbeid god
ressursutnyttelse. For arbeidsgiver betyr det færre ansatte, og mindre kontrollspenn gir
bedre rammer for å kunne utøve god ledelse. For å få til pasientens helsetjeneste, så er
man avhengig av å ha gode arbeidsforhold og riktig kompetanse på sykehusene.
Norsk Sykepleierforbund hevder at det er en sammenheng mellom
arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet. Helsebelastningene ved nattarbeid,
turnusarbeid, lange arbeidsdager og kort hviletid er godt dokumentert. Dette er årsaken
til at slik arbeidstid er særlig regulert i arbeidsmiljøloven, som unntak som må avtales
med tillitsvalgte. I tillegg til belastende arbeidstidsordninger, eksponeres sykepleiere for
en rekke andre negative arbeidsmiljøfaktorer, samtidig som de skårer lavt på de
beskyttende faktorene. NSF vil understreke betydningen av at det foreligger en
risikovurdering knyttet til pasientsikkerhet og ansattes helse ved utarbeidelse av
turnuser. Sykepleierne og andre ansatte for øvrig, må til enhver tid sikres et forsvarlig
og helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må derfor
innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i ordinært arbeid helt frem til
aldersgrensen. Arbeidstidsordninger må ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og
faglig forsvarlighet.
Konstant mangel på arbeidskraft skaper stress og dårlig arbeidsmiljø, og gir også dårlige
rammevilkår for ledere. Når mesteparten av dagen går med til å ringe etter folk for å fylle
hullene i turnusen, blir det ikke mye tid og ork til langsiktig planlegging, utvikling og
ledelse. En undersøkelse blant sykepleiere i lederstillinger som Nordlandsforskning la
fram i 2014, viste bl.a. at 7 av 10 mener de har for lite tid til langsiktig planlegging og
strategiarbeid. Lederne bruker 80 prosent av tiden på å svare på henvendelser på
telefon og e-post! (NOVA-Rapport 6/16.). NSF forventer at sykepleieressursen i
foretaket ledes av sykepleiere. God ledelse er avgjørende for å sikre god
ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten. Vi vil understreke betydningen av å gi ledere
gode rammevilkår, hvorav et av disse vilkårene er et akseptabelt antall ansatte å lede.
Vil man skape gode helsetjenester, er gode ledere en av de grunnleggende faktorene.
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Forskning er en av helseforetakets primæroppgaver. HNT er i front når det gjelder
forskningsproduksjon, sett ut i fra størrelse. Det er bra. NSF ønsker enda bedre
tilrettelegging for høyskoleutdannede til å bedrive forskning. Å gi spesialsykepleiere
mulighet til å fullføre en mastergradsutdanning, vil i fremtiden bidra til at vi får flere
forskningsprosjekter som kan videreutvikle og høyne kvaliteten på
pasientbehandlingen. Vi vil som et eksempel vise til suksesshistorien «Stopp sepsis
Sykepleier» som har øket kompetanse til samtlige ansatte i mottak og oppfølging av
pasienter med spørsmål eller mistanke om sepsis. Med økt kompetanse har man øket
pasientsikkerheten, redusert liggedøgn betraktelig, redusert dødelighet og ikke minst
gitt pasienten en bedre helsetjeneste.
Tilstrekkelig grunnbemanning, hele faste stillinger og rett kompetansesammensetning
er en forutsetning for god pasientbehandling. Det er viktig fokus i den videre
planleggingen av pasientens helsetjenester.

Med vennlig hilsen

Sølvi Sæther
Fylkesleder
NSF Nord-Trøndelag

Kopi:

KS Nord-Trøndelag, Midt-Norge
Administrasjonens forslag til høringssvar. Høringssvaret skal behandles av
Rådmannsutvalget 31.1. og av KS-styret 7.2.18. Endelig høringssvar vil bli
ettersendt styret i Helse Nord-Trøndelag, som skal behandle handlingsplanen
i sitt møte 15.2.

Sak Høring – Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag (HNT) i
2018-2021 og Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak:
I framlagte saksframlegg gir Rådmannsutvalget i Trøndelag innspill og kommentarer til planene, dvs.
handlingsplanen for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag og Strategisk
utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag. Uttalelsen til planene må sees i sammenheng. I vedtaket vil
rådmannsutvalget trekke fram noen hovedpunkter:
Generelt og spesielt til handlingsplanen: Fastlegenes rolle og utfordringer i fastlegeordningen og
samspillet med sykehuslegene. Kommuner og spesialisthelsetjenesten bør i større grad samordne
vakt- og beredskapsplaner for å sikre innbyggerne et godt og likeverdig tilbud. God samhandling om
prehospitale tjenester. Samhandlingen må omhandle somatikk, psykiatri og innbyggere i alle aldre.
En tydeliggjøring av mandat og roller i fagrådene. Vurdere en felles rekrutteringsstrategi for nordlige
Trøndelag. Styrke den digitale samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Spesielt til utviklingsplanen: Det er utført et godt og grundig arbeid. Helseplattformen i Midt-Norge
må sikres nasjonal støtte og forankring, som en pilot. KS er tilfredse med og støtter de overordnede
målene som er skissert i planen under pkt. 6.2 Pasientbehandling – faglig prioritering,
pasientsikkerhet, kvalitet og pasientopplæring. KS er tilfreds med at det vises til at det er utarbeidet
en felles Handlingsplan mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag, vi støtter for øvrig «mothospitering» og NTNU Link som gode tiltak for å rekruttere og beholde.
Rådmannsutvalget i KS Trøndelag ser med bekymring på helseforetakets anstrengte økonomi.
Innledning:
1. Administrativt – og politisk samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag (ASU og PSU) har utarbeidet
et utkast til handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag
(HNT) – «Helhetlige helsetjenester – felles ansvar», er lagt ved saken. Handlingsplanen
beskriver prioriterte innsatsområder for samhandling. Det blir bedt om innspill til hvordan
utkastet kan bli en god plan og en ber særlig om å få innspill på: Tiltak for å sikre helhetlig
pasientbehandling, tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak,
tiltak for å styrke pasient og pårørenderollen og hva vil være de viktigste strategiske grepene
eller tiltakene som helseforetak og kommunene i felleskap bør prioritere? Høringsfristen er
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satt til 19. januar 2018, men KS har fått en utsettelse av denne fristen for å kunne behandle
høringen i Rådmannsutvalgsmøte for Trøndelag, samt i felles fylkesstyremøte mellom Sør- og
Nord-Trøndelag.
2. Parallelt med høringen på Handlingsplanen, har Helse Nord-Trøndelag en høring på
Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag. Det er viktig å se disse i en
sammenheng. Handlingsplanen for samhandling vil også bli en viktig del av Strategisk
utviklingsplan i kapittel 6. Høringsfristen her er den 28. januar 2018, men KS har fått en
utsettelse av denne fristen for å kunne behandle høringen i Rådmannsutvalgsmøte for
Trøndelag, samt i felles fylkesstyremøte mellom Sør- og Nord-Trøndelag.
Bakgrunn:
Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1.1.2012. Regjeringen nytter i dag, Pasientens
helsetjeneste, som benevnelse for satsingen. Hovedmålet med satsingen er en bedre utnyttelse av
ressursene, fokus på å forebygge og begrense sykdom og mer helhetlige pasientforløp. I nordlige del
av Trøndelag, samt Bindal, dvs. kommuner med samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag,
investerte en i tid og ressurser på å opprette et Administrativt samarbeidsutvalg, Politisk
samarbeidsutvalg, tjenesteavtaler og fagråd, med representanter fra kommunene/KS og HNT, ved
innføringen av reformen. Disse organene er i større og mindre grad, i full aktivitet med samhandlinga
mellom partene. For mere informasjon, se her: https://hnt.no/helsefaglig/samhandling
Norges Forskningsråd la fram ei evaluering av Samhandlingsreformen (fra oppstart 1.1.2012 til 2016),
i juni 2016. Her kommer det fram at mange av intensjonene ved Samhandlingsreformen er godt i
gang, men en har pekt på fire oppfølgingspunkt: 1. Oppmerksomhet rundt samarbeidsavtalene
mellom kommuner og helseforetak. 2. Fastlegenes rolle og plass i reformen, herunder vektlegging av
kommunenes særskilte kompetanse i helsespørsmål. 3. Hensynet til pasient-/brukermedvirkning for
å skape mer helhetlige pasientforløp og 4. Bedre utnyttelse av digital teknologi i
pasientkonsultasjoner. Dette er viktig å ha med seg i det videre arbeidet mellom kommunene og
helseforetaket https://www.forskningsradet.no/prognettevasam/Nyheter/Ny_kunnskap_om_samhandlingsreformen/1254018927211/p1253972204866
KS sin leder Gunn Marit Helgesen, uttalte bl.a. følgende da hun åpnet Nasjonal helsekonferanse, 11.
januar i år. «Kommunene har ansvar for rundt 90 prosent, av alle helse- og omsorgstjenester i Norge.
Spesialisthelsetjenesten i sykehusene står for rundt 10 prosent. Helhetlige, koordinerte og trygge
helse- og omsorgstjenester forutsetter god samhandling mellom kommunale og statlige tjenester. En
vet at endringer i befolkningssammensetningen, sammen med endringer i sykdomsutviklingen og
økte muligheter for behandling, vil kreve endringer i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. En vet at
det blir nødvendig med endringer for å sikre både kvalitet, kapasitet og samfunnsøkonomi til
innbyggerne, en snakker om pasientens helsetjeneste som er en nødvendig påminnelse om hvem
tjenestene er til for. Det er hensynet til brukerne som skal vektlegges når vi utformer og utvikler helseog omsorgstjenestene».
Gunn Marit Helgesen, KS, brukte ellers mye av sin tid til å påpeke utfordringene i fastlegeordningen,
dette er gjengitt under. KS v/fylkesstyrene i Sør- og Nord-Trøndelag, behandlet også en sak om
fastlegeordningen i sak 17/23, av 25. oktober 2017, for mere informasjon om det, se her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Meetings/Details/434990),
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«Fastlegeordningen er en viktig grunnstein for å oppnå målene gitt i pasientens helsetjeneste. Det har
vært mye oppmerksomhet i den siste tiden om utfordringer med rekruttering av fastleger. Dette er
etter hvert ikke bare en utfordring i distriktene, også større kommuner rapporter om vanskeligheter
med å rekruttere fastleger.
Mange kommuner jobber godt med dette, men nye kompetansekrav og usikkerhet om innholdet i det
nye spesialiseringsløpet for allmennleger gjør dette krevende å håndtere i praksis.
KS er opptatt av å bidra til en bærekraftig fastlegeordning og legevakter som ivaretar god kvalitet,
forsvarlig arbeidsbelastning og hensiktsmessig organisering. Arbeidsbelastningen på legevakt
forsterker rekrutteringsutfordringene. Kommuner og spesialisthelsetjenesten bør i større grad
samordne vakt- og beredskapsplaner for å sikre innbyggerne et godt og likeverdig tilbud.
KS støter Stortingets vedtak om å evaluere fastlegeordningen. Kommunene overtar statlig flere
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, rekrutteringsutfordringene er store og legevaktordningen er
under press.
KS er glad for at statsråden har vært lydhør for forslaget om å reetablere trepartssamarbeidet; det
sentrale samarbeidsutvalget mellom staten, Legeforeningen og KS. Det er viktig at de sentrale
partene i fastlegeordningen setter seg sammen og vurderer de samlede rammebetingelsene for
fastlegeordningen, herunder finansiering, oppgaverydding og organisering av legevakt».
Handlingsplanen
Arbeidet med utkastet til handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse NordTrøndelag, er et resultat av en lengre prosess. Det begynte med ei strategisamling 24. mars 2017, for
både ASU og PSU, hvor det kom fram en rekke forslag til strategiske områder og tiltak som burde
prioriteres i samhandlingen mellom kommunene og HNT. I oktober ble det etterspurt innspill fra
kommuner og andre. HNT og KS sammenfattet dette og det ble lagt fram i et felles møte for ASU og
PSU 23. november i 2017. Videre har administrasjonen i KS ved utarbeidelse av saksframlegg, hatt
saken oppe og fått innspill fra kommunegruppene helse, samt møter med administrasjonen i
fylkeskommunen.
KS og en god del kommuner, har vært svært delaktig i utformingen av planutkastet for Handlingsplan
for samhandling mellom kommunene og HNT.
Prehospitale tjenester er ikke nevnt i handlingsplanen. Det er viktig for kommunene at det skal være
en reell samhandling om denne tjenesten. KS foreslår å ha et eget pkt. om dette i planen. Dette må
også sees i sammenheng med det som står på s 42 og 43 i utviklingsplanen, delprosjekt 6. Omhandler
beredskap for prehospital.
I handlingsplanen kan en med fordel tidfeste og ansvarliggjøre de oppsatte tiltakene.. Dette gjelder
tabellene som viser tiltakene og hvem som har ansvar og når dette skal utføres. Alle tiltakene bør
være målbare, slik at de kan evalueres.
Det må gå klart fram i handlingsplanen at den gjelder både for somatikk, psykiatri og innbyggere i
alle aldre.
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Det må framgå en tydeliggjøring av mandat og roller i fagrådene. Hvordan får til god nok forankring
av tiltak og prosedyrer, fattet av fagrådene i kommunene og i helseforetaket?
Både kommune- og spesialisthelsetjenesten har til dels store rekrutteringsutfordringer. En må se på
muligheten for å samhandle om en felles rekrutteringsstrategi for nordlige Trøndelag, dvs. Helse
Nord-Trøndelag og kommuner med samarbeidsavtale.
En må bli mye bedre på digital samhandling. Eks. ved utveksling av kompetanse mellom
spesialisthelsetjenestene og kommunehelsetjenesten.
Utviklingsplanen:
Overordnede føringer i denne planen synes bl.a. å være følgende:
Pasientens helsetjeneste: Dette innebærer at pasienten skal settes i sentrum og involveres sterkere i
behandlingsforløpet. Dette innebærer tettere samhandling med primærkommunene.
Bærekraftig utvikling: En aldrende befolkning vil medføre økte behov og forventninger, samtid med
at økonomiske rammer i offentlig sektor ikke kan forventes å øke. Dette innebærer et generelt krav
om stram prioritering og effektivisering innenfor offentlig sektor, herunder helsesektoren.
KS har store forventninger til arbeidet med Helseplattformen, der alle kommuner i Midt-Norge har
underskrevet en opsjonsavtale med Regionalt helseforetak og Trondheim kommune. Det er viktig at
arbeidet i Midt-Norge får en god nasjonal forankring og støtte. Når plattformen er på plass, vil det
forenkle tilgangen til pasientens egen journal.
KS er tilfredse med og støtter de overordnede målene som er skissert i planen under pkt. 6.2
Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og pasientopplæring: Det skal ikke
være uønska variasjon i det faglige tilbudet og våre tjenester skal være godt organisert, riktig
prioritert og av høy faglig kvalitet; rettferdig fordelt, evidensbasert og bærekraftige.
Pkt. 6.3 Oppgavedeling og samhandling
KS er tilfreds med at det vises til at det er utarbeidet en felles Handlingsplan mellom kommunene og
Helse Nord-Trøndelag. Denne foreslår prioriterte tiltak for å styrke helhetlig pasientbehandling og
videreutvikling av samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Planen er
styrende for arbeidet i Administrativt samarbeidsutvalg og Politisk samarbeidsutvalg og det er viktig
at denne implementeres av kommunene og Helse Nord-Trøndelag, for å sikre at en følger opp de
inngåtte samarbeidsavtalene. KS vil bidra til å gjøre dette ytterligere kjent for kommunene med
samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag.
I utviklingsplanen under dette pkt, er det vist til at en bør vurdere en «mot-hospitering», dvs. at
leger fra St. Olavs hospiterer ved Sykehuset Levanger og Namsos, ikke bare motsatt. Dette støttes av
KS. En slik ordning vil bidra til å styrke fagkompetansen ved sykehusene i nordlige del av Trøndelag.
6.5. Bemanning og kompetanse
Dette er et område som kommunene er meget opptatt av. Viser til vårt innspill knyttet til
fastlegeordningen, samt EVASAM. Fastlegene og sykehuslegene er viktige parter for å oppnå gode
tjenester for pasientene og derigjennom oppfylle intensjonene i reformen. KS er enige i
4

satsingsområdene i planperioden på å sikre et godt tilbud til den aldrende befolkningen, samt å satse
på psykisk helsevern for barn og unge. KS er fornøyd med at NTNU har fått på plass NTNU LINK. Det
betyr at en oppretter en ny læringsarena for ca 15 studieplasser fra 3. studieår av medisinstudiet i
samarbeid med Helse Nord-Trøndelag og med base på Sykehuset Levanger. De første studentene
begynner høsten 2018. Vi har tro på at dette vil virke relasjonsskapende til sykehusene i nordlige del
av Trøndelag, samt at forståelsen for utfordringer ved distriktssykehus øker.
Pkt. 6.7 Økonomi
KS er enige i at et overordnet mål må være at foretakets driftsresultat skal sikre handlefrihet med
tanke på nye og endrede oppgaver, nødvendige investeringer og derigjennom bidra til produktiv og
effektiv drift. Økonomien i helseforetaket er anstrengt. Politisk samarbeidsutvalg har sagt at de vil ha
dette som sak på møtene i uoverskuelig framtid. Kommunene er selvsagt opptatt av økonomien i
foretaket og at den ikke vil gå utover samarbeidet og arbeidsoppgavene en har blitt enige om,
mellom partene. Det pågår en betydelig og trolig økende overføring av pasienter fra sykehusene i
HNT, til eksterne/private aktører. Dette medfører at lokalsykehusene tappes for kritiske inntekter. I
neste omgang kan dette medføre krav til nedskjæringer og dermed rekrutteringsproblemer for kritisk
personell ved lokalsykehusene. En slik utvikling kan utløse en nedadgående spiral som kan medføre
nedbygging av tjenestetilbud, med bortfall av akuttfunksjoner som worst-case. For pasientene vil en
slik utvikling innebære økt reiseavstand til behandlingstilbud og muligens mindre generell trygghet.
For lokalsamfunnene rundt lokalsykehusene vil konsekvensen kunne bli negativ samfunnsutvikling og
økt fraflytting.
Vedlegg:
-

Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT i 2018-2021

https://hnt.no/Documents/Helse%20Nord-Trøndelag%20%20Strategisk%20utviklingsplan%20(høringsdokumentet%2001%2012%202017).pdf
-

Utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag

https://hnt.no/Documents/Helse%20Nord-Trøndelag%20%20Strategisk%20utviklingsplan%20(høringsdokumentet%2001%2012%202017).pdf
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Høringsinnspill
Helse- og omsorgslederne i Inn-Trøndelagskommunene har hatt møte 11. januar 2018 og vil
kommentere den strategiske utviklingsplanen for Helse Nord-Trøndelag 2018-2022; og
framtidsutsikter mot 2035

Den strategiske utviklingsplanen for Helse Nord-Trøndelag 2018-2022; og framtidsutsikter mot 2035,
er et grundig og godt gjennomarbeidet dokument.
Inn-Trøndelagskommunene ser at mange av punktene i utviklingsplanen kommer til å berøre
kommunene.
Inn-Trøndelagskommunene minner derfor om samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene og ønsker å
være i dialog med helseforetaket om alle endringer som angår samhandlingen før endringer innføres.

For helse- og omsorgslederne i Inn-Trøndelagskommunene
Liv Inger Masdal Næss, kommunehelsekoordinator

Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF
Uttalelse fra helsekomiteen i Namdal regionråd

Namdal regionråds helsekomite vil med dette gi noen kommentarer og innspill til den framlagte
«Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF – planperioden 2018-2022 og framtidsutsikter
mot 2035».
Først noen generelle betraktninger om plandokumentet:
Vi synes det er gjort et godt og grundig arbeid med kartlegging av nåsituasjon, utviklingstrekk og
begrunnelse for endringer:
- Befolknings- og demografiske data
- Sykdomsbeskrivelse-/utvikling
- Teknologisk utvikling
- Økonomi og organisering
- Kompetansebehov- og rekruttering
- Framtidige utfordringer og muligheter i behandling, samhandling mellom kommuner og
spesialisthelsetjeneste og medisinsk utvikling
Vi oppfatter beskrivelsene som realistiske og reelle, og de tegner et bilde med et til dels betydelig
gap mellom behov og ressurser på mange (de fleste) av disse områdene i planperioden.
Kommentarer til noen av problemstillingene som blir drøftet:
Spesialisthelsetjenesten:
For Namdalen er sykehusets eksistens og tjenestetilbud avgjørende viktig for innbyggernes følelse av
trygghet, nærhet og eierskap. Sykehuset er kanskje den samfunnsinstitusjonen som sterkest
mobiliserer og samler namdalingene – sykehuset tar vare på oss fra vugge til grav.
Vi har derfor gjennom generasjoner hegnet om sykehusets posisjon og tilstedeværelse. Dette har vi
også uttrykt i tidligere høringer om planer i sykehusets/helseforetakets regi.
Kommunene i Namdalen ønsker derfor sterkt å være medspillere til å utvikle Helse Nord-Trøndelag
generelt og Sykehuset Namsos spesielt. Vi tror også det vil gi vesentlig bedre samhandling dersom
ledelsen er nær både oss og vårt sykehus.
Vi vil også understreke betydninga av å ha to likeverdige sykehus i Nord-Trøndelag, som kan utfylle
hverandre og samspille om effektiv behandling av pasienter, utnyttelse av faglige ressurser og
effektiv drift.
Helseforetaket må ha en langt større ambisjon for psykisk helsevern blant barn og unge. I dag
oppleves tilbudet og samhandlinga med kommunene nærmest som fraværende.

Vi registrerer strategiplanens beskrivelse av framtidige utfordringer, også økonomisk, og forstår at
mulighetene til å løse framtidas behov også innebære stramme prioriteringer i dag. Vi framhever,
som vi også har gjort tidligere, at dette ikke må bidra til å svekke sykehusets rolle og posisjon, heller
ikke svekke det medisinske tilbudet.
Samhandling:
Som kommuner er vi avhengige av et godt samspill med sykehuset og helseforetaket.
Samhandlingsreformen bidro til større krav til kommunenes evne til å ta imot og behandle
utskrivningsklare pasienter. Dette gjelder blant annet skjerpede krav til kompetanse i kommunene,
tilrettelagte tjenester og evne til å ivareta akutte behov. Vi mener at kommunene i Namdalen har
ivaretatt dette på en god og effektiv måte.
Men dette stiller også andre krav til spesialkompetanse i kommunene – som i det framtidsbildet som
tegnes i strategiplanen også viser at det blir kamp om framtidig helsefaglig kompetanse mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten.
Vi tror derfor det er helt nødvendig at helseforetaket definerer kompetanse- og rekrutteringsbehov i
nært samarbeid med kommunene og helst slik at kompetansebehovet kan løses i nært samspill til
glede for begge parter.
Et sømløst helsetilbud fordrer at helseforetaket og kommunene er reelle, likeverdige parter. Det må
derfor arbeides mer med skape å opplevelse av felles forståelse og felles kultur til beste for pasienter
og pårørende.
I Namdalen er vi også opptatt av at Distriktspsykiatrisk senter i Ytre Namdal ivaretas og at samspillet
med kommunenes helsetjeneste også utvikles slik at kompetansen i kommunene sikrer høyest mulig
grad av behandling hos fastlegen – og dermed en høy nok terskel for konsultasjon/innleggelse på
sykehuset.
Alle parter forplikter seg til å bruke avviksmeldinger i langt større grad og at de brukes aktivt til å
utvikle og forbedre tjenesten og samhandlinga.
Demografi og befolkning:
Alderssammensetning og sykdomsutvikling gir åpenbare utfordringer i helseforetakets (og
kommunenes) utvikling av tjenester og tilbud – og utfordringene er de samme. Det innebærer at
både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste må forvalte ressurser smart, og utvikle
effektive måter å arbeide og samhandle på.
Beskrivelsene av sykdomsutvikling, resistens og lengre levealder må ligge til grunn for ressursbruk og
tilfang av kompetanse.
Utfordringene og utviklinga på disse områdene tilsier også at helseforetakene trenger å styrke
sykehusenes ressurser og tilbud, ikke bygge dem ned.
Beredskap:
Namdalen er spredt befolket, men omfatter et svært stort geografisk område der mange innbyggere
har lang reisetid inn til både lokalsykehuset i Namsos og regionens øvrige sykehus og
behandlingssteder. Små kommuner gjør kommunehelsetjenesten sårbar med hensyn til rekruttering
og trygg og forsvarlig håndtering av akutte behov. Det er derfor særdeles viktig for regionen å ha et
lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Vi er åpne for at det kan være fornuftig med
ytterligere funksjonsfordeling, men dette må ikke gå på bekostning av basisfunksjonene som må
ivaretas for å opprettholde akuttsykehuset.

Tryggheten ivaretas også gjennom god ambulansetjeneste som både har tilfredsstillende
kompetanse og akseptabel utrykningstid. Forsøket med forsterket samarbeid med
primærhelsetjenesten i Røyrvik er et godt eksempel på at alternative løsninger kan oppnås om viljen
er til stede og mulighetene prøves.
Når kommunene tar på seg oppgaver som i dag er underlagt og finansiert av spesialisthelsetjenesten,
er det avgjørende at det etableres økonomimodeller som sørger for at de som utfører tjenesten også
får tildelt midlene.
Teknologi:
Utvikling av teknologi går svært raskt, og i strategiplanen beskrives konkrete eksempler på ny
teknologi som skal tas i bruk. Dette gir forhåpentlig både bedre utnyttelse av ressurser, mer
effektivitet og bedre behandling.
Vi vil likevel peke på at helsevesenet på noen områder åpenbart ligger langt bak generell utvikling i
samfunnet, og blir ineffektive i en del sammenhenger. Vi vil konkret peke på innføring av
helseplattformen som et helt nødvendig tiltak, som kan bidra til bedre tjenester og bedre sikkerhet
for både pasienter og behandlere. Utfordringene knyttet til pasientsikkerhet og personvern har etter
vårt syn hemmet helsevesenets muligheter for rask og effektiv tjenesteyting og god
ressursutnyttelse. Det er derfor på høy tid med innføring av digitalisert pasientjournal.
Mens helsevesenet i utvikling av behandlingsteknologi er langt framme, er det åpenbart mye å hente
på å bruke teknologi som er i allment bruk i samfunnet. Vi synes et godt bilde på dette er at forslaget
i strategiplanen om å ta i bruk teknologien i smarttelefoner beskrives som et framskritt – mange år
etter at dette er alminneliggjort i samfunnet ellers.
Økt bruk av lyd/bilde kan effektivisere behandlinga, spare ressurser og høyne terskelen for
innleggelse i sykehus.
Forsøk med dialyse og mobilt røntgen gir forhåpentlig så gode resultater at slike desentraliserte
tjenester kan innføres på flere områder og dermed effektivisere og forbedre tilbudet til pasientene.
i samhandlinga med kommunene er det viktig at helseforetaket ser på Namdal rehabilitering som en
viktig intregrert del av helsetilbudet i Namdalen.
Arealer og kapasitet:
Kommunene i Namdalen er primært opptatt av utvikling og sikring av vårt lokalsykehus i vår
vurdering av alle nasjonale og regionale planer og strategier som besluttes. Dermed er vi også
opptatt av at sykehuset har de fasiliteter og de ressurser de trenger.
Vi understreker derfor at vi gir sterk støtte til den samarbeidsavtalen som er inngått mellom Namsos
kommune og Helse Nord-Trøndelag HF om bygging av et kombinasjonsbygg i kommunal regi – for
egne, kommunale behov, lokaler til legevakt og for å løse arealbehov som sykehuset har – blant
annet for å få en mer rasjonell logistikk med bedre utnyttelse også av eksisterende areal.
Sluttkommentar:
Strategiplanen illustrerer godt at mange av foretakets utfordringer er en konsekvens av nasjonale
utviklingstrekk og nasjonal politikk, blant annet i tildeling av ressurser.
Vi tror ikke at spesialisthelsetjenestens utfordringer løses ved bedre tilgang til eller stimulans til å
benytte private tjenester. Lekkasje av pasienter som ønsker å bli behandlet hos andre offentlige

sykehus eller hos private tilbydere, svekker på mange måter våre lokalsykehus. Spesialistene ved
lokalsykehusene får færre konsultasjoner og operasjoner, og blir i noen tilfeller så få at tilbudene slås
sammen med andre sykehus.
Pasientene er gjennom lovverket gitt myndighet til å velge behandlingssted og det er ikke
overraskende at ventelister og ventetid kan påvirke pasientene til å velge behandling ved andre
sykehus/klinikker gir åpenbare fordeler for pasientene. Opprettholdes kompetanse og ressurser ved
våre lokalsykehus øker muligheten for at pasienten velger disse i stedet.
Oppsummert mener vi at strategiplanen er et gjennomarbeidet dokument som både beskriver
framtidige utfordringer og helseforetakets muligheter for å løse dette. Men vi understreker at
rammebetingelsene er tuftet på politiske beslutninger som ligger helt andre steder enn på
helseforetakets styrebord.

Namdalen 20. januar 2018

Arnhild Holstad/leder helsekomiteen
Ordfører i Namsos

Skjalg Åkerøy
Ordfører i Grong

Steinar Aspli
Ordfører i Nærøy

Hans Oskar Devik
Ordfører i Røyrvik
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Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 23.01.2018 sak 12/18
Fylkesutvalgets Vedtak
1. Saken tas til foreløpig orientering, og som en innledning til Trøndelag
fylkeskommunes tilnærming til helsesektoren i Trøndelag.
2. Den regionale samhandlingen mellom primærhelsetjenesten, lokalsykehusene
og St. Olavs hospital, er den grunnleggende problemstillingen for utviklingen av
en velfungerende helsesektor i den nye Trøndelagsregionen.
3. De to framlagte helseplanene for de sentrale helseaktørene i tidligere NordTrøndelag, viser at samhandlingen mellom sykehusene og kommunene er godt
etablert og i god utvikling.
Dette gode samarbeidet er framtidsrettet og betryggende for innbyggerne
generelt og for pasientene spesielt, og må derfor berømmes og verdsettes
høyt.
4. Helsesektoren er svært viktig for innbyggernes velferd og trygghet, og har stor
indirekte betydning for utviklingen av arbeids- og næringsliv. En tilstrekkelig og
velfungerende helsesektor er derfor en forutsetning og grunnpilar for
bærekraftig samfunnsutvikling i alle deler av den nye Trøndelagsregionen.
5. Helsesektoren må derfor integreres i fylkesplanleggingen for nye Trøndelag –
herunder i prosesser, partnerskap og dokumenter – og dermed bidra til
helhetlig og bærekraftig utvikling av hele Trøndelagsregionen.
Fylkesplanen må integrere alle deler og sider av helsesektoren, herunder den
offentlige tannhelsetjenesten og folkehelsearbeidet som fylkeskommunen selv
er direkte involvert i.
6. I tillegg til informasjon i tilknytning til fylkesplanen og styringsdokumenter
innenfor tannhelse og folkehelse, må folkevalgte organer i TRFK også på andre
måter holdes løpende orientert om utviklingen i helsesektoren, f.eks. gjennom
høringssaker o.l.

Votering

Fylkesrådmannens innstilling

Enstemmig vedtatt
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Enhet

F y l k e s r å d m a n n e n s i n n s ti l l i n g :

1. Saken tas til foreløpig orientering, og som en innledning til Trøndelag
fylkeskommunes tilnærming til helsesektoren i Trøndelag.
2. Den regionale samhandlingen mellom primærhelsetjenesten, lokalsykehusene
og St. Olavs hospital, er den grunnleggende problemstillingen for utviklingen av
en velfungerende helsesektor i den nye Trøndelagsregionen.
3. De to framlagte helseplanene for de sentrale helseaktørene i tidligere NordTrøndelag, viser at samhandlingen mellom sykehusene og kommunene er godt
etablert og i god utvikling.
Dette gode samarbeidet er framtidsrettet og betryggende for innbyggerne
generelt og for pasientene spesielt, og må derfor berømmes og verdsettes
høyt.
4. Helsesektoren er svært viktig for innbyggernes velferd og trygghet, og har stor
indirekte betydning for utviklingen av arbeids- og næringsliv. En tilstrekkelig og
velfungerende helsesektor er derfor en forutsetning og grunnpilar for
bærekraftig samfunnsutvikling i alle deler av den nye Trøndelagsregionen.
5. Helsesektoren må derfor integreres i fylkesplanleggingen for nye Trøndelag –
herunder i prosesser, partnerskap og dokumenter – og dermed bidra til
helhetlig og bærekraftig utvikling av hele Trøndelagsregionen.
Fylkesplanen må integrere alle deler og sider av helsesektoren, herunder den
offentlige tannhelsetjenesten og folkehelsearbeidet som fylkeskommunen selv
er direkte involvert i.
6. I tillegg til informasjon i tilknytning til fylkesplanen og styringsdokumenter
innenfor tannhelse og folkehelse, må folkevalgte organer i TRFK også på andre
måter holdes løpende orientert om utviklingen i helsesektoren, f.eks. gjennom
høringssaker o.l.
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Høring - planer for utvikling av helsesektoren i
Trøndelag
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Saken tas til foreløpig orientering, og som en innledning til
Trøndelag fylkeskommunes tilnærming til helsesektoren i
Trøndelag.
2. Den regionale samhandlingen mellom primærhelsetjenesten,
lokalsykehusene og St. Olavs hospital, er den grunnleggende
problemstillingen for utviklingen av en velfungerende helsesektor i
den nye Trøndelagsregionen.
3. De to framlagte helseplanene for de sentrale helseaktørene i
tidligere Nord-Trøndelag, viser at samhandlingen mellom
sykehusene og kommunene er godt etablert og i god utvikling.
Dette gode samarbeidet er framtidsrettet og betryggende for
innbyggerne generelt og for pasientene spesielt, og må derfor
berømmes og verdsettes høyt.
4. Helsesektoren er svært viktig for innbyggernes velferd og trygghet,
og har stor indirekte betydning for utviklingen av arbeids- og
næringsliv. En tilstrekkelig og velfungerende helsesektor er derfor
en forutsetning og grunnpilar for bærekraftig samfunnsutvikling i
alle deler av den nye Trøndelagsregionen.
5. Helsesektoren må derfor integreres i fylkesplanleggingen for nye
Trøndelag – herunder i prosesser, partnerskap og dokumenter –
og dermed bidra til helhetlig og bærekraftig utvikling av hele
Trøndelagsregionen.
Fylkesplanen må integrere alle deler og sider av helsesektoren,
herunder den offentlige tannhelsetjenesten og folkehelsearbeidet
som fylkeskommunen selv er direkte involvert i.
6. I tillegg til informasjon i tilknytning til fylkesplanen og
styringsdokumenter innenfor tannhelse og folkehelse, må
folkevalgte organer i TRFK også på andre måter holdes løpende
orientert om utviklingen i helsesektoren, f.eks. gjennom
høringssaker o.l.
Dokumentnr.: 201800629-1
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Vedlegg:
Nummererte vedlegg som følger saken:
1.Helhetlige helsetjenester – felles ansvar:
og
2.Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF 2018 – 2035:
https://hnt.no/nyheter/2017/hvordan-skal-framtidas-sykehus-vere
3.Pilot primærhelseteam – forsøk:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-avforsok-med-primarhelseteam/id2580609/

Andre refererte dokumenter i saken:
Nasjonal helse og sykehusplan:
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-ogomsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/

Sammendrag:
I denne saken presenteres og drøftes 3 ulike høringssaker vedr. utviklingen av
helsesektoren i Trøndelag.
Sakene har ulike utgangspunkt og omhandler en rekke ulike temaer,
problemstillinger og aspekter. Sakene gir innblikk og oversikt over viktige
generelle problemstillinger for videreutviklingen av helsesektoren.
Dette kan være nyttig informasjon også for fylkeskommunene, som nå får
koordinering av helhetlig samfunnsutvikling som ny og krevende
hovedoppgave.
Helsesektoren er meget stor mht. økonomisk omfang og antall arbeidsplasser,
og dessuten viktig og kritisk for befolkning og pasienter.
Dokumentnr.: 201800629-1
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Med dette som utgangspunkt vil det være naturlig å inkludere helsesektoren i
fylkesplanens samfunnsutviklingsperspektiv.
Et slikt planengasjement kan ivaretas av fylkeskommunen - uavhengig av at
det er andre aktører som primært har ansvar for drift innenfor helsesektoren.
Fylkeskommunen kan også innta en ombudsrolle for helsetjenester, med sikte
på å sikre regionens befolkning tilstrekkelige og likeverdige helsetjenester.

1.Bakgrunn:
I løpet av desember 2017 kom det inn 3 ulike høringssaker, som alle legger
premisser for videre utvikling innenfor helsesektoren i Trøndelag.
De foreliggende høringssakene har følgende temaer:
1. Helhetlige helsetjenester – felles ansvar
Dette er en plan for samhandling mellom sykehusene og
kommunehelsetjenestene i det tidligere Nord-Trøndelag.
Høringsfrist 19.01
Mottaker: KS N-T og Helse N-T
2. Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF.
Høringsfrist 28.01:
Mottaker: Helse N-T
3. Forsøk (pilot) med primærhelseteam i kommunehelsetjenesten.
Høringsfrist 01.02:
Mottaker: Helse og omsorgsdepartementet (HOD)
Nevnte høringssaker er svært forskjellige mht. problemstillinger. Sakene gir
likevel samlet sett innsyn i planlagt utvikling innenfor et av de største og
viktigste velferdsområdene innenfor Trøndelag.
Sakene har derfor direkte relevans for fylkeskommunens regionale
samhandlingsrolle.
Fellesnemndas arbeidsutvalg (AU) behandlet i 2017 en nasjonal høringssak fra
det såkalte Kvinslandutvalget, som hadde utredet framtidig eierskap og styring
av de offentlige sykehusene i Norge. De ulike høringsuttalelsene til denne
saken (herunder fra Trøndelag fylkeskommune) finnes på følgende link:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organiseringog-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/
I sin høringsuttalelse sluttet AU i TRFK seg til Kvinnlandutvalgets
hovedkonklusjon om at de offentlige sykehusene fortsatt bør styres
regionalt/lokalt – og ikke nasjonalt/sentralt - slik Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) hadde forutsatt:
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-2016-25-organiseringog-styring-av-spesialisthelsetjenesten/id2522590/?uid=c4088e74-eb67-4cd69906-278243b04ec9
En viktig begrunnelse for regional/lokal styring er at sykehusene må driftes i
nær samhandling og samspill med kommunehelsetjenesten.
Dette er i samsvar med målsettinger og prinsipper innenfor den såkalte
samhandlingsreformen, som kom i kjølvannet av statens overtakelse av
sykehusene.
I nevnte høringsvedtak hadde arbeidsutvalget (AU) for Trøndelag
fylkeskommune følgende regionalpolitiske programerklæring:
3.De offentlige sykehusene er basisinstitusjoner for regional
samfunnsutvikling, og bør derfor koordineres med øvrige viktige
samfunnssektorer. Regionalpolitisk samspill med sykehusene bør derfor
videreutvikles».
Her uttrykkes at folkevalgt/politisk nivå i Trøndelag fylkeskommune har
ambisjoner om økt engasjement overfor helsesektoren i regionen.
Begrunnelser for et slikt engasjement kan bl.a. være følgende:


Fylkestinget har som direkte folkevalgt organ demokratisk legitimitet
som ombud for befolkningen i Trøndelag, bl.a. mht. sikring av
tilstrekkelige helsetjenester overfor befolkningen.



Fylkeskommunen v/fylkestinget er tildelt en ny/utvidet rolle som
koordinator for regional samfunnsutvikling i Trøndelag, hvor
helsesektoren i kraft av størrelse og viktighet er et avgjørende
virkemiddel.

Det er åpenbar og nær sammenheng mellom disse to begrunnelsene for
regionalpolitisk engasjement overfor helsesektoren i Trøndelag:


Helsetjenester er for de fleste innbyggere et avgjørende velferdsgode.
Tilgjengelighet og kvalitet på helsetjenester er derfor sentrale kriterier
for likeverdighet for alle innbyggere.



Personer med høy/kritisk yrkeskompetanse, har ofte størst
valgmulighetene mht. valg av bo- og etableringssted. Mange av disse
har høye krav til velferdstilbud og øvrig grunnleggende infrastruktur.
Tilgang på helsetjenester er en viktig del av den infrastrukturen som
påvirker mulighetene for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, og er
spesielt kritisk for utviklingen i rurale deler av fylket.

Dette innebærer at mangelfullt lokalt helsevesen indirekte kan utløse
rekrutteringsproblemer hos nøkkelpersonell innenfor alle sektorer og bransjer,
og medføre en negativ spiral i den regionale samfunnsutviklingen.
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En del av denne problematikken består i at høyt kvalifisert helsepersonell har
partner/ektefelle med høy kompetanse innenfor andre fagområder (jobb-for-2
problematikk). Helsesektoren er trolig en av de viktigste sektoren for
sysselsetning av ektefelle/partner til arbeidstakere med høy kompetanse
innenfor andre sektorer, f.eks. i privat næringsliv.
Eksempelvis sysselsetter sykehusene i Trøndelag (St.Olavs hospital og
sykehusene i Levanger og Namsos) til sammen 14 000 personer (10750
årsverk), med et samlet budsjett på 13,5 milliarder kroner pr. år. I tillegg
Samlet helsesektor i Trøndelag er dermed flere ganger så stor som den nye
Trøndelag fylkeskommune, mht. både sysselsetting og omsetning.
For enkelte pasientgrupper vil reiseavstand til aktuelle helsetjenester være et
kritisk velferdsbehov. Dette gjelder f.eks. fødende, geriatriske og kroniske
pasienter. Sistnevnte to pasientgrupper er storbrukere av helsetjenester og en
sterkt voksende pasientgruppe, som vil utgjøre en hovedutfordring innenfor det
framtidige helsevesenet.
Samhandlingsreformens generelle målsetting om desentraliserte
helsetjenester må sees i sammenheng med dette.

2.Faktiske opplysninger:
2.1 Nærmere om tematisk innhold i de 3 foreliggende høringssakene:

2.1.1 Strategisk utviklingsplan for Helse N-T HF:
Dette er den mest omfattende av de tre høringssakene, og dermed trolig den
mest interessante - sett i et regionalt utviklingsperspektiv.
Planen er grundig utredet, og bygger på føringer fra det regionale
helseforetaket (Helse Midt-Norge) – som for sin del bygger på nasjonale
helseplaner fra sentrale helsemyndigheter.
Overordnede føringer i denne planen synes å være bl.a. følgende:
A. Pasientens helsevesen: Pasienten skal settes i sentrum, og involveres
sterkere i behandlingsforløpet. Dette innebærer enda tettere
samhandling med primærkommunene.
B. Bærekraftig utvikling: Eldrebølgen vil medføre økte behov og
forventninger - samtidig med at økonomiske rammer i offentlig sektor
ikke kan forventes å øke. Dette innebærer et generelt krav om stram
prioritering og effektivisering innenfor offentlig sektor – herunder
helsesektoren.
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I presseoppslag nylig framkom det at Helse Nord-Trøndelag kun behandlet ca.
50 % av sine potensielle polikliniske pasienter selv. Resten blir behandlet av
andre spesialister, hvorav et flertall innenfor private klinikker.
Denne utviklingen utløses av bl.a. økt privat velstand og egenbetalingsevne/vilje hos deler av befolkningen, private helseforsikringer med ventegaranti, og
ikke minst av Fritt behandlingsvalg - som er offentlig ventelistegaranti igangsatt
i 2015.
Det pågår m.a.o. en betydelig og trolig økende overføring av pasienter fra
lokalsykehusene til eksterne/private aktør. Dette medfører at lokalsykehusene
tappes for kritiske inntekter. I neste omfang kan dette medføre krav til
nedskjæringer, og dermed rekrutteringsproblemer for kritisk personell ved
lokalsykehusene.
En slik utvikling kan utløse en nedadgående spiral som kan medføre
nedbygging av tjenestetilbud, med bortfall av akuttfunksjoner som «worst
case».
For befolkningen og pasientene i rurale vil en slik utvikling innebære økt
reiseavstand til behandlingstilbud og mindre generell trygghet.
For lokalsamfunnene rundt lokalsykehusene vil konsekvensen kunne bli økt
fraflytting, redusert tilflytting og dermed negativ samfunnsutvikling.
2.1.2 Høring: Helhetlige helsetjenester – felles ansvar:
Samspillet mellom Helse N-T og kommunehelsetjenestene:
Dette er en plan for samhandling mellom Helse N-T og kommunene i
tidl.NT. Denne samhandlingen er også omtalt i pkt. 6.3 i ovennevnte
strategiske utviklingsplan for Helse N-T.
Et grunnleggende problem for slik samhandling er at kommunenes
helsetjenester varierer sterkt mht. organisering og innhold. Det gjør det
vanskelig for helseforetaket å finne fram til praktiserbare grensesnitt for
samarbeidet. Kommunene bør derfor organisere seg sammen i mer
harmoniserte grensesnitt overfor helseforetaket
Det økende rekrutteringsproblemet for fastleger et annet aktuelt tema i planen.
Gjennom turnusordningen (nå LIS 1) er sykehusene – og ikke minst
lokalsykehusene –den viktigste rekrutteringskanalen for kommunale fastleger.
Turnustjenesten for leger består av 12.mnd. på sykehus og deretter 6 mnd i
kommunehelsetjenesten innenfor lokalsykehusets nedslagsfelt.
Lokalsykehusene har en forholdsvis større andel av turnusleger enn
regionssykehusene, og disse brukes i stor grad i akuttmottakene.
Dette gir turnuslegene en bratt læringskurve og er derfor populært blant
nyutdannede leger.
Indirekte gir dette kommunene en jevn gratisstrøm av turnusleger med god
akutterfaring, som etter turnus kan gå rett inn fastlegestillinger og i kommunal
legevakttjeneste.
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Fordi 95% av alle pasientforløp avsluttes i primærhelsetjenesten (95%
effektivitet i portvaktfunksjonen for sykehusinnleggelse), vil rekrutteringssvikt i
fastlegeordningen kunne øke antall sykehusinnleggelser vesentlig.
Dette vil i praksis kunne skje ved at pasienten pga. mangelfull
fastlegekapasitet oppsøker den kommunale legevakten, hvor legen som regel
ikke kjenner pasienten.
I praksis er sykehusinnleggelse via legevakten mer hyppig enn via fastlegen.
Dette fordi fastlegen i prinsippet kjenner pasienten, og derfor bedre kan ivareta
en faglig forsvarlig portvaktfunksjon overfor sykehuset.
Dette innebærer at eventuell svikt i rekrutteringen til fastlegeordningen lett får
negative konsekvenser for tilstrømmingen til sykehusenes akuttfunksjoner, og
dermed kan overbelaste sykehusenes kapasitet.
2.1.3 Høring: Forsøk (pilot) med primærhelseteam:
Helseministeren har nylig uttalt at hans svar på den økende
rekrutteringssvikten innenfor fastlegeordningen, er følgende tiltak:
A. Krav til spesialisering for fastleger (skal angivelig øke den faglige
statusen for fastleger)
B. Etablering av flerfaglige helseteam innenfor primærhelsetjeneste (jf.
denne høringssaken).
Forsøket med primærhelseteam innebærer at det ansettes ekstra sykepleier
ved legekontorene, som skal avlaste fastlegene med sykepleieroppgaver. Nye
øremerkede tilskuddsmidler skal dekke merkostnadene med ordningen.
En god intensjon med ordningen er at ekstra sykepleier ved legekontorene kan
gi pasientene bedre personlig veiledning og oppfølgning, og samtidig redusere
arbeidsbelastningen for fastlegen.
Rekrutteringssvikten til fastlegeordningen har imidlertid trolig mer
sammenheng med noen av følgende forhold:







85 % av fastlegene i Norge er selvstendig næringsdrivende, som til dels
har aktivitetsavhengig inntekt. Fastlegene må derfor ha et visst antall
pasienter innom kontoret pr. dag for å opprettholde et konkurransedyktig
inntektsnivå.
Fastlegene er i de senere årene blitt pålagt nye administrative
oppgaver, bl.a. som portvakt for NAV-utbetalinger. Slike administrative
funksjoner og utgifter utløser ikke tilsvarende inntekter, og bidrar til å
svekke inntektsgrunnlaget.
Helsemyndighetenes ambisjon om økt pasientinvolvering og
medvirkning kan innebære økt tidsforbruk pr. pasient, dermed svekke
inntektsgrunnlaget.
Nye administrative oppgaver har medført sterk økning i fastlegenes
reelle arbeidstid, lagt til ettermiddager og i helger. Blant nye fastleger er
det nå over 70% kvinner, som etter et langt medisinstudium ofte er klar
for etablering av egen familie og påfølgende permisjonsbehov.
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Ny obligatorisk spesialiseringsordning for private fastleger medfører
lengre perioder med fravær fra arbeidet - og dermed bortfall av
inntekter.
Økende praktisk og økonomisk utfordring med å skaffe legevikar i egne
fraværsperioder.

Følgende undersøkelse dokumenterer at preferansen for å drive privatpraksis
har sunket sterkt blant norske fastleger i løpet av noen få år;
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/r6xme/Fastlonn-for-fastlegerJa_-takk--Anders-Danielsen-Lie
Det viser seg at det særlig blant unge/kvinnelige fastleger er mange som
ønsker seg fast ansettelse framfor å fortsette som privat næringsdrivende, dvs.
samme ordning som ved sykehusene.
Det er grunn til å tro at samme preferanse for ansettelse framfor
næringsdrivende gjør seg gjeldende hos nyutdannede leger, som er
rekrutteringsgrunnlaget for det framtidige generasjonsskiftet blant fastlegene.
Over 70 % av de som nå begynner på legestudiet i Norge er kvinner.
Ekstra ansatt sykepleier ved privat legekontor kan innebære økt økonomisk
risiko for fastlegen.
De fleste potensielle nye fastleger ønsker fast ansettelse og ikke
arbeidsgiverforpliktelser overfor andre.
Det synes derfor lite trolig at ordningen med primærhelseteam vil bidra til
styrking av rekrutteringen til fastlegeordningen.
Det blir derfor spennende å se om og hvor mange privatpraktiserende fastleger
som ønsker delta i forsøket og eventuell i senere permanent ordning.
Et mer realistisk alternativ kan være at ekstra sykepleiere ansettes i
kommunen, og at kapasiteten fordeles mellom fastlegene i kommunen.
For de 15% av fastlegene som er ansatt på fast lønn i en kommune, er det
uansett kommunene som får ovennevnte praktiske og økonomiske utfordringer
ved ordningen.
2.2 Samspill og arbeidsdeling innenfor helsesektoren i Trøndelag:
Hovedtyngden av helsetjenester i Norge utøves regionalt samspill og
arbeidsdeling mellom følgende hovedaktører:


Kommunehelsehelsetjenesten (primærhelsetjenester)



Lokalsykehus (spesialisthelsetjenester)



Regionsykehus (ultra-spesialisthelsetjenester)

Primærhelsetjenesten I Trøndelagsregionen utøves av ca. 50 kommuner, med
vidt forskjellig størrelse og tilbud. Dette gir seg utslag i stor variasjon mht.
Dokumentnr.: 201800629-1

side 8 av 14

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

organisering, faglig nivå og tilbud, med Trondheim kommune (ca. 200.000
innbyggere) og småkommuner med under 1000 innbyggere som ytterpunkter.
Lokalsykehusene i Levanger og Namsos er de viktigste lokalsykehusene i
Trøndelag. Disse er organisert innenfor statsforetaket Helse Nord-Trøndelag
HF. Disse to sykehusene yter spesialisthelsetjenester hovedsakelig til
befolkningen i det tidligere Nord-Trøndelag (ca. 130.000 innb.).
De to øvrige lokalsykehusene i Trøndelag (Røros og Orkdal) er organisert som
underenheter for St. Olavs hospital, som er eget helseforetak.
Behovet for kapasitet hos og nærhet til lokalsykehus øker vesentlig når
kommunehelsetjenesten utøves av små kommuner med begrenset kapasitet
og kompetanse.
Dette gjelder eksempelvis for sykehuset Namsos, med mange små
omkringliggende kommuner, med til dels store geografiske avstander til
sykehuset:





I medieoppslag nylig ble det hevdet at andelen av fødsler som skjer
under ambulansetransport er vesentlig større for befolkningen i
Namdalsområdet enn landsgjennomsnittet. Dette forklarer muligens det
store lokale engasjementet for fødeavdelingen ved sykehuset Namsos.
Sykehuset Namsos har god sengekapasitet innenfor geriatri, og dette
kan skyldes at mange små omkringliggende kommuner har begrenset
kapasitet innenfor dette området.
Den interkommunale levevakta for kommunene rundt sykehuset
Namsos er samlokalisert med og forsterket av leger fra dette sykehuset.

Regionsykehuset St.Olavs hospital i Trondheim – som også er
universitetssykehus - utøver utvalgte høyspesialiserte helsetjeneste - som det
ikke er mulig eller hensiktsmessig å utøve ved lokalsykehusene i Midt-Norge.
St.Olavs er dessuten lokalsykehus for mesteparten av befolkningen i tidligere
Sør-Trøndelag fylke.
Det må også nevnes at både kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten i og økende grad kjøper tjenester fra private
helseaktører:



Herunder er 85% av de kommunale fastlegene private næringsdrivende,
som arbeider på vegne av kommunene.
Det er videre en økende andel av private legespesialister som leverer
tjenester etter rammeavtale med de regionale helseforetakene.

Økningen i privat helsevesen skjer i stor grad i større byer, og dette kan gi
økende geografisk skjevfordeling av helsetjenester mellom hhv. innbyggere i
storbyområder og den øvrige/rurale delen av befolkningen.

3. Drøftinger:
3.1. Forventede endringer innenfor helsesektoren i årene framover
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Helsesektoren vil i årene framover trolig gjennomgå meget omfattende
endringer, bla. som følge av:


Sterk økning av antall eldre, spesielt personer over 80 år - som er de
hyppigste brukerne av helsetjenester



Sterk økning i behandlingsmuligheter, bl.a. som følge av ny teknologi og
nye medisiner

Dette skulle ideelt sett innebære en sterk økning i helsektorens framtidige
ressurstilgang.
Den såkalte perspektivmeldingen gir imidlertid en langsiktig utredning av at
reduserte oljeinntekter gjør det urealistisk å forvente økte offentlige
budsjettrammer:
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-ogbudsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2017/id2484715/
Løsningen synes å være et generelt nasjonalt pålegg om økt effektivitet
innenfor offentlige sektor – herunder også en ekspansiv helsesektor.
Økt effektivitet kan tenkes oppnådd gjennom eksempelvis bedre organisering
og samhandling, samt økt bruk av teknologi.
Også løsninger som nedprioritering av enkelte offentlige helsetjenester samt
økte brukerbetalinger kan tenkes.
Perspektivmeldingen legges allerede til grunn for statlige overføringer, og
synliggjøres i helseforetakenes og kommunenes budsjetter og
tjenesteproduksjon.
Dette vil trolig framtvinge en grunnleggende endring i helseaktørenes interne
prioriteringer arbeidsmåter, og derfor også påvirke arbeidsdelingen mellom
primærhelsetjenesten, lokalsykehusene og regionsykehuset.
I en framtid med strammere økonomiske rammer innenfor offentlig sektor, blir
det derfor ekstra viktig med god samhandling og omforente prioriteringer
mellom de ulike helseaktørene.
3.2 Framtidig samhandling og arbeidsdeling innenfor helsesektoren
Arbeidet med helhet og samordning innenfor helsesektoren (sømløs
helsetjeneste) kompliseres av at sykehusene i dag drives av staten, mens
kommunehelsetjenesten drives av kommunene.
Samordningen utfordres ytterligere ved at staten driver sykehusene gjennom
en konsernmodell, som gir koordineringsutfordringer mellom 4 ulike nivåer:



Helsedepartement m/helsedirektorat v/helseministeren (eier av regionalt
helseforetak, og av nasjonale helseplaner).
Regionale helseforetak (morselskap / eier av lokale helseforetak)
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Lokale helseforetak (eier/driver av sykehus)
Kommunehelsetjenesten (drives av over 400 kommuner)

Den gjensidige avhengigheten mellom nevnte nivåer og enhetene, kan
illustreres gjennom følgende grunnleggende eksempler:


95% av alle pasientforløp avsluttes hos primærhelsetjenesten
(fastlege/legevakt), dvs. holdes unna sykehusene. De kommunale
fastlegene er derfor en avgjørende portvakt for sykehusene.
Enkelte mener derfor at fastlegene og kommunale legevakter burde
vært organisert under nærmeste lokalsykehus.



Dersom kommunene v/fastlegene ikke gjør denne 95%-jobben godt nok
– f.eks. at portvakteffektiviteten reduseres til. 90% av pasientene,
dobles kapasitetsbehovet i sykehusene. Dette vil i tilfelle trolig sprenge
sykehusenes nåværende kapasitet.
Dette kan skje dersom fastlegeordningen forvitrer, f.eks. gjennom
økende rekrutteringsproblemer - og dermed kommuneleger som ikke
kjenner sine pasienter godt nok.



Dersom ikke sykehusene gjør sin 5%-jobb godt nok, og sender
pasientene for tidlig fra seg, vil disse pasientene i første omgang bli
hjemkommunens problem – ofte med konsekvenser også for andre
kommunale sektorer.
I neste omgang vil slike pasienter kunne bli sykere, og dermed være
kvalifisert for reinnleggelse ved sykehus (ny runde).

Ingen – aller minst pasientene – er tjent med et styringssystem som gjør
pasientene til kasteball mellom ulike helseaktører.
Det er derfor svært viktig med tett samarbeid og samhandling mellom
primærhelsetjenesten og vedkommende lokalsykehus.
3.3 Fylkeskommunens bidrag til videreutvikling av regionalt helsevesen
Bortsett fra den offentlige tannhelsetjenesten og folkehelsearbeidet, er ikke
fylkeskommunen selv noen direkte aktør innenfor helsesektoren.
Styringsproblematikken innenfor tannhelsetjenesten har likevel mange
likhetstrekk med øvrig helsevesen, herunder:





Regional arbeidsdeling mellom hhv. allmenntannleger og
tannlegespesialister
Regional og praksis-basert videreutdanning av tannlegespesialister
Private og offentlige tannklinikker samarbeider godt, både mellom
allmentannleger og tannlegespesialister
Andrelinjetjenesten har oppgaver også innenfor FOU.
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Fylkeskommunens nye rolle som koordinator for regional samfunnsutvikling gir
mulighet og begrunnelse for å involvere seg i utviklingen av helsesektoren
innenfor regionen.
Behovet for regionalt helhetsperspektiv på helsesektoren er stort og trolig
økende fordi:
 helsesektoren er i kraft av sin størrelse og viktighet avgjørende for
dynamisk samfunnsutvikling i regionen
 Helsesektoren er avhengig av sømløse, dynamiske og fleksible
grensesnitt mellom nevnte 3 ledd i den regionale arbeidsdelingen
 De økonomiske utfordringene som framgår av Perspektivmeldingen vil
trolig tvinge alle offentlige virksomheter – også helsesektoren - til å
foreta strammere prioriteringer, herunder redefinere oppgaver og ikke
minst arbeidsdelingen for de ulike aktørene.
Innenfor dagens helseplansystem vil staten og helseforetakene lett kunne få
en dominerende og rolle i forhold til mange/små kommuner.
Dette litt skjeve maktforholdet påpekes i vedlagte høringsuttalelse fra KS Mære
og Romsdal, vedr. samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene i
fylket:
http://www.ks.no/regioner/midt-norge/ks-more-og-romsdal-er-bekymret-forsykehusokonomien/
I denne høringsuttalelsen etterlyses økt NASJONAL samordning av samspillet
mellom helseforetaket og kommunene.
Det kan alternativt hevdes at helsesektoren i hovedsak består av nevnte
tredelte arbeidsdeling mellom hhv. region- og lokalsykehus samt
primærhelsetjenesten, og at dette hovedsak er en REGIONAL samordning.
Trøndelag og øvrige fylkeskommuner har følgende kompetansefortrinn som
kan bidra til hensiktsmessig utforming av framtidens regionale helsevesen:


Mandat (jf. rollen som koordinator for regional samfunnsutvikling)



Verktøy (jf. plan- og bygningsloven, nærmere bestemt fylkesplanen)



Kompetanse/kapasitet (bl.a. på bred/helhetlig samfunnsplanlegging, jf.
seksjon for fylkesplanlegging, ulike samarbeidsnettverk innenfor ulike
sektorer, mv.)



Legitimitet/forankring (fylkestinget er demokratisk og direkte valgt av
folket i regionen).

4.Fylkesrådmannens konklusjon:
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Formålet med denne saken er primært å øke fylkeskommunens bevissthet om
den dynamiske utviklingen innenfor helsesektoren, samt helsesektorens
innvirkning på samfunnsutviklingen i Trøndelag.
Et slikt engasjement kan begrunnes ut fra den regionale ombudsrollen overfor
innbyggere og pasienter i Trøndelag, og ikke minst fylkeskommunes rolle som
koordinator for regional samfunnsutvikling.
Dette gjelder ikke minst for samfunnsutviklingen i Trøndelag utenfor
Trondheimsområdet. Her kan foreliggende tendenser til rekrutteringssvikt i
kommunehelsetjenesten samt pasient-/inntektssvikt ved lokalsykehusene få
negative konsekvenser for utviklingen i helsesektoren.
En velfungerende helsesektor er viktig og trolig avgjørende for bolyst og
etableringsvilje, og dermed for samfunnsutviklingen framover.
Helsesektoren er omfattende og tilgjengelig informasjon er derfor enorm.
Informasjon og oppbygging av kompetanse om helsesektoren må derfor skje i
et litt langsiktig tidsperspektiv.
Fylkeskommunens rolle og engasjement overfor regionens helsesektor må
derfor skje gradvis og i takt med både egen kompetanseoppbygging og
aktuelle problemstillinger som dukker opp.
Direkte innspill til konkrete forhold i de tre foreliggende høringssakene vil derfor
være mindre aktuelt å foreslå nå - men dette er likevel en mulighet dersom de
folkevalgte selv ønsker å ta initiativ til dette under behandlingen av saken.
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Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag for planperioden 2018 – 2022.
Høringssvar fra Levanger kommune.

Høringsutkastet er svært godt gjennomarbeidet og belyser ulike tematiske områder på en god måte.
Dette gir et godt grunnlag for å tilpasse tjenester og infrastruktur på en måte som best mulig tjener
innbyggerne i Levanger kommune, også på lang sikt.

Kommentarer fra Levanger kommune:
1. På side 6 defineres «Samhandling med kommunene» som ett av fire satsingsområder i
planperioden. HNT og kommunene må jobbe tettere sammen for å finne gode felles
løsninger. Her kan mange av utfordringene vi vil møte, kunne løses. Det må være en
likeverdig prosess mellom kommuner og HNT og en enighet om tiltak som iverksettes for
bedre samhandling. På side 12 fremkommer det at HNT i brukerundersøkelse (PasOpp)
scorer dårligst på samhandling, utskrivning og ventetid. De to første punkt er prisgitt godt
samarbeid mellom tjenestenivå. Man må unngå ensidig definisjonsmakt hva gjelder
utskrivningsklare pasienter og man må sikre at all relevant informasjon som tjenesteavtalene
krever, foreligger ved melding om utskrivningsklar pasient. Det bør presiseres hvordan dette
kan ivaretas på en bedre måte enn i dag. Vi foreslår at hvert sykehus har én sentral instans
som fører all kommunikasjon med kommunene, og dermed sikrer bedre prosedyrer ift dette,
på lik linje med hva kommunene har.
2. Sengekapasitet. Framskrivningen i antall senger som beskrvet i pkt 5.1.6 på side 67 synes
marginal tatt i betraktning den antatte epidemiologiske utviklingen. Vi mener en ei heller kan
forvente en videre reduksjon i liggetid uten at dette vil gå utover medisinsk forsvarlighet.
Kvalitet er lønnsomt på sikt. Vi tror man må begrense forventningen om at poliklinisk
virksomhet kan erstatte sengekapasitet, da befolkningen blir eldre og det vil være flere
skrøpelige og multimorbide pasienter som vil ha behov for innleggelser på sykehus for å bli
ivaretatt på adekvat vis.
3. Psykiatrien. Side 13. HNT (og spesielt sykehuset Levanger) har vel per i dag et lavt antall
sengeplasser per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dette bør oppjusteres.
Ventetiden med BUP er for lang og har vært for lang over for lang tid. Det bør beskrives
konkrete tiltak for å redusere ventetiden for en svært sårbar pasientgruppe.

Allmennlegeforeningen
Nord-Trøndelag legeforening
Steinkjer 1.2.18
Allmennlegeforeningen i Nord-Trøndelag Legeforening ønsker med dette å avgi høringssvar på
HNTs utviklingsplan vegne av våre medlemmer.
Nord-Trøndelag legeforening har ikke mottatt høringsbrev, og ble oppmerksomme på høringen
ved en tilfeldighet. Det har gjort at vi ikke har hatt tid til å innhente innspill fra alle fastleger i
vårt område. Vi ser at flere kommuner har levert høringssvar. En rundspørring viser at svært få
fastleger har blitt informert om utviklingsplanen fra sine kommuner, og de har dermed ikke fått
anledning til å uttale seg når kommunene har levert høringssvar. En kommune har bedt sine
leger om innspill under en uke før høringsfristen gikk ut, til tross for at arbeidet med planene
har pågått i lang tid. Det er uheldig dersom fastlegenes mening ikke kommer frem på grunn av
at kommunene ikke har informert dem. Det gjør også at vårt høringssvar kommer etter fristen.
I høringssvaret har vi klippet ut de deler av utviklingsplanen som vi kommenterer nedenfor,
våre kommentarer med fet skrifttype.
Før vi går inn på de ulike punktene vil vi først kommentere oppgavefordeling og
samarbeidsavtalene. Et gjennomgående tema i utviklingsplanen er å utvikle samarbeidet med
kommunene. Det er et viktig felt. Samarbeidet mellom HNT og fastlegene, som er en del av den
kommunale helsetjenesten, fungerer ikke godt nok i dag.
Tjenesteavtale 1, punkt 3 lyder slik:

3 Oppgavefordeling
Oppgavefordelingen slik den praktiseres ved avtaleinngåelsen, skal legges til grunn i denne avtale og eventuelt
være retningsgivende for tvistebehandling.
3.1 Endring i oppgavefordelingen
Dersom kommunen og HNT skal avtale å endre oppgavefordelingen skal følgende oppfylles i henhold til faglig
forsvarlighet:
a) Partene skal være likeverdige.
b) Dialog og høringer skal være gjennomført og endringer planlagt i god tid.
c) Helhetlige pasientforløp skal være utviklet mellom partene på forhånd for å sikre kvalitet i
pasientbehandlingen.
d) Oppgavedelingen skal avspeile likhet i tjenestetilbudet til hele befolkningen.
e) Ressurser skal følge endringer i oppgavefordelingen i form av kompetanse, utstyr og økonomi.
f) Det skal være enighet mellom partene.

Det har over lengre tid vært en stor oppgaveoverføring til fastlegene fra alle fagfelt i
spesialisthelsetjenesten. Det har ikke skjedd i tråd med samarbeidsavtalen mellom helseforetak og
kommuner, som referert over.
Fastlegegruppen opplever ikke å være tilstrekkelig involvert i prosesser når det gjelder
oppgaveoverføring og pasientforløp. Vi opplever at oppgaver som har både prinsipiell og
økonomisk karakter er overført til fastlegene fra sykehuset uten diskusjon, enighet eller
konsekvensutredning. Tiltak gjennomføres uten at det er fattet vedtak. Det er ensidige
beslutninger fra sykehuset uten involvering av eller systematisk informasjon til fastlegene.

Oppgaveoverføring til fastlegene skjer gjennom beskjeder i epikriser om de enkelte pasientene.
Det gjør at oppgaveoverføringen ikke er synlig i dokumenter i ASU og PSU eller i kommunene. Det
er en skjult overføring som gir effektivisering i sykehusene uten at fastlegene kompenseres for økt
arbeidsbyrde. Eksempler på dette er:
-

-

-

sykehusavd. som ikke skriver sykemeldinger
sykehusavd. som ikke skriver ut resepter
sykehusavd. som ikke henviser til røntgenundersøkelser de selv mener det er indikasjon
for
sykehusavd. som ber pasientene kontakte fastlege for å få bestilt pasientreiser som
sykehuset skulle bestilt
sykehusavd. som ber fastlegene gjøre preoperative somatiske undersøkelser. Ansvaret for
undersøkelse og funn er dermed også overført fra sykehuset til den enkelte fastlege.
sykehusavd. (BUP/DPS) som ikke har (nok) leger ber fastlegen skrive ut medikamenter som
avdelingen selv finner indikasjon for, for pasienter de selv har i behandling. Ansvaret for
forskrivingen er dermed overført fra sykehuset til den enkelte fastlege, selv om det er
sykehuset som har gjort bakenforliggende utredning og stilt indikasjon, og pasienten
fortsatt er i behandling i sykehuset.
sykehus som ber pasientene ta kontakt med fastlegen for å drøfte avslag når sykehuset
avslår fastlegens henvisning.
sykehusavd. som overfører kreftkontroller som tidligere ble gjort på poliklinikk.
sykehusavd. som overfører oppfølging av hele pasientgrupper til fastlegene for utredning,
diagnostikk og behandling. Eksempel overføring av alle pasienter med Sjøgrens syndrom til
fastlegene. Informasjon som svar i en epikrise eller en avvist henvisning til den enkelte
lege, og som epost.
sykehusavd. som overfører behandling av pasienter med alvorlige langvarige psykiatriske
sykdommer til fastlegene fordi pasienten er i behov av for langvarig behandling.
kortere liggetid medfører mer behov for hyppig og mer avansert medisinsk behandling og
oppfølging hos fastlegene.

Denne oppgaveoverføringen er en viktig årsak til at arbeidsbelastningen for fastlegene nå er alt for
stor. Det er svært vanskelig å rekruttere fastleger, og eksisterende fastleger slutter. Dette gjelder
hele Trøndelag, også Trondheim sentrum. Dersom fastlegeordningen bryter sammen vil det
medføre store utfordringer for helseforetakene.
Slik oppgaveoverføringene har vært gjennomført til nå har det ikke fulgt noen økonomisk
kompensasjon med disse oppgavene. Det har heller ikke fulgt med kompetanseøkende tiltak til
fastlegene. Sykehusene i Norge har de siste årene hatt budsjettøkninger i takt med den
demografiske utviklingen. Fastlegeordningen har ikke hatt budsjettøkninger i takt med
demografisk utvikling.
Oppgaveglidningen fra sykehusene i Helse Midt-Norge til fastlegene må opphøre, med øyeblikkelig
virkning, inntil videre. Sykehusene kan ikke pr nå påregne å få bistand til ivaretakelse av egne
oppgaver - før, under og etter sykehusopphold eller poliklinisk utredning. Før dette kan diskuteres
videre må det være bilateral enighet om at tjenesteavtale 1 må følges.
Helseministeren har nylig relansert ”trepartssamarbeidet” mellom Staten, Legeforeningen og KS.
Vi ser for oss at man også kan danne lokale ”trepartssamarbeid” som jobber med saker som
berører partene. Fastlegene må få plass ved bordet i saker som berører oss. Fastlegene må få plass
ved bordet i saker som berører oss. Allmennlegeforeningen i Nord-Trøndelag tar gjerne jobben.

Et av fem satsningsområder for HNT 2018-2022 er samhandling med kommunene: Vi må finne
gode løsninger for hva som skal være desentraliserte tjenester, og hva som skal tilbys i sykehusene.
Vi må, i samarbeid med kommunene, finne hensiktsmessig teknologiske løsninger for bedre og mer
effektivt samarbeid.
Det er avgjørende for kvalitet og forsvarlighet at fastlegene involveres i dette arbeidet. Dersom
oppgaver flyttes ut av sykehuset, flyttes også ofte det medisinske ansvaret over på fastlegen.
Dersom det ikke følger økonomiske ressurser og kompetansehevende tiltak med oppgavene vil det
kunne føre til at kvaliteten på helsehjelpen går ned. Dersom fastlegene ikke involveres vil det være
overhengende fare for å overføre for mange oppgaver, slik at fastlegetjenesten blir enda mer
overbelastet enn den allerede er.
1.2.4 Medvirkning og aktører
Dialog med kommunene, brukerorganisasjonene og tillitsvalgte er ivaretatt gjennom etablerte
møtefora, i tillegg til deltagelse i styringsgruppen.
Kommunenes involvering er koordinert av samhandlingssjefen. Det ble startet en strategiprosess i
mars 2017, der det ble gjennomført et heldagsmøte med Administrativt samarbeidsutvalg og Politisk
samarbeidsutvalg. I etterkant har det vært flere arbeidsmøter, og det er jobbet med en felles
handlingsplan for samhandling mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag 2018 – 2021.

Fastlegene har ikke vært involvert i arbeidet. Flere kommuner har hverken tatt opp
arbeidet i samarbeidsutvalgene med legene, eller sendt ut informasjon på andre måter.
Det er tilfeldig at fastlegene oppdaget utviklingsplanen. Representanter for fastlegene
burde vært involvert helt fra oppstarten av planarbeidet.
De områdene Helse Nord-Trøndelag scorer lavest på er samhandling, utskrivning og ventetid.

Når det gjelder alle disse tre områdene er fastlegene involvert.
Regionale pasientforløp
Det er utviklet en rekke pasientforløp i Helse Nord- Trøndelag, dette gjennom regionalt samarbeid i
spesialisthelsetjenesten. En utfordring med disse pasientforløpene er at de i for liten grad involverer
kommunehelsetjenesten, fastlegene og andre samarbeidspartnere. ... I Nord-Trøndelag er det
utviklingsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag og flere kommuner der man ser på utvikling av
helhetlige forløp.
Det er avgjørende at fastleger deltar som likeverdig part i dette arbeidet. Det er ikke tilstrekkelig at
administrativt personell fra kommunene deltar. Slike pasientforløp innebærer fordeling av
oppgaver og ansvar, og da må fastlegene delta. Det forutsettes at slikt arbeid gjøres i henhold til
samarbeidsavtalen og tjenesteavtale 1.

Nasjonale pakkeforløp

Vi er meget tilfredse med pakkeforløp for kreft. Det gir større trygghet for oss som henviser for at
pasienten kommer raskt inn og får riktig og rask utredning. Vi sparer mye tid ifh til tidligere da vi

ofte ringte og gjorde avtaler med sykehuset pr tlf for å forsikre oss om at pasienten ville bli tatt
raskt inn ved kreftmistanke.
Det ville vært interessant om fastlegene kunne få tilgang til IT-løsning der vi også kunne se i
sanntid hvor pasienten er i forløpet.

2.2. Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og
pasientopplæring
For Helse Nord-Trøndelag sett under ett har den gjennomsnittlige ventetiden over år viste en ønsket
fallende tendens. Gjennomsnittlig ventetid i 2011 var 78 dager, for 2016 var ventetiden redusert til
59 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetiden for de som skal motta våre tjenester.
Det er viktig at ventetidene både til første oppmøte og til behandling er igangsatt måles, og er
tilgjengelige. Vi har inntrykk av at ventetid til første oppmøte er bedret, men opplever at ventetid
til kontrolltimer kan være lengre enn ønsket. Det er stor variasjon mellom avdelingene.

2.2.1.3. Pasientstrømmer og variasjon, somatikk
Når det gjelder poliklinisk aktivitet så viser tabell 2.2 at Helse Nord-Trøndelag har en egendekning på
53,8 %. En god del av de nordtrønderske pasientene får behandling hos private og St. Olavs hospital,
der private avtalespesialister har en 28 % andel av de polikliniske kontakter.
HNT kan øke egendekningsgraden for både poliklinisk aktivitet og operasjoner ved å redusere
ventetiden. Det ser vi spesielt innenfor ortopedi, der ventetidene kan være opp til et år. Da velger
pasientene behandling andre steder. Dersom ventetiden hadde vært kortere hadde pasientene
ønsket behandling ved HNT.

2.3. Oppgavedeling og samhandling
Samarbeid med kommuner og fastleger
Samhandling med kommuner og fastleger er regulert gjennom Samarbeidsavtalen mellom Helse
Nord- Trøndelag og kommunene i Nord-Trøndelag. Denne regulerer samarbeidsformer, organisering
og møtefora, tvisteløsning og avvikshåndtering. (...)
Det er under etablering et fagråd for innleggelse og utskriving som har representasjon fra
legetjenesten i kommunene og helseforetaket, og som skal gi innspill ved diskusjoner om oppgaveog funksjonsfordeling mellom partene.
Utover de formelle, overordnede strukturene for samarbeid, er det utstrakt dialog og samarbeid
omkring pasientbehandlingen til den enkelte pasient. Helse Nord-Trøndelag tilstreber å ha
spesialister tilgjengelig for kommuner og fastleger, dette for å gi råd og veiledning på pasientnivå.
Se innledende kommentar. Helseministeren har nylig relansert ”trepartssamarbeidet” mellom
Staten, Legeforeningen og KS. Vi ser for oss at man også kan danne lokale ”trepartssamarbeid”

som jobber med saker som berører partene. Fastlegene må få plass ved bordet i saker som berører
oss. Fastlegene må få plass ved bordet i saker som berører oss. Allmennlegeforeningen i NordTrøndelag tar gjerne jobben.
Fastlegene har stor nytte av den løpende dialogen med sykehusspesialistene. Det er avgjørende
for at vi raskt kan justere utredning og behandling for den enkelte pasient. Ved reumatologisk
avdeling opplever vi at vi ikke får lov til å snakke med reumatolog, men må ta faglige drøftinger
med sykepleier. Vi får ikke satt telefonen over til spesialist. Det er ikke en forsvarlig løsning.
Dette har med ansvarsforhold å gjøre. Fastlegene må ha mulighet til å snakke direkte med
sykehusspesialisten.
Planen bør her understreke helseforetakets veiledningsplikt overfor primærhelsetjenesten.

Telemedisin med videokonferanse der både spesialist og fastlege deltar kan bidra til å
overføre kompetanse til primærhelsetjenesten. Det vil kunne bidra til at fastlegene lettere
og raskere kan få avklart viktige spørsmål og få nødvendig diskusjon og avklaringer
omkring pasientbehandlingen.

2.5. Bemanning og kompetanse
St. Olavs hospital skriver i sin utviklingsplan følgende: St. Olavs hospital har også ansvar for å legge
til rette for spesialistutdanning i allmennmedisin. Det jobbes med å opprette faste
utdanningsstillinger for allmennleger som trenger sykehustjeneste for sin spesialitet.
Det kan være vanskelig for allmennleger å få sykehustjeneste for spesialiteten. Vi ber HNT vurdere
om utdanningsstillinger for allmennleger kan være mulig også ved Sykehuset Levanger og
Sykehuset Namsos.

4.2.5. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Psykisk helsevern for voksne
Endringsfaktorene som ligger i modellen for psykisk helsevern og rusbehandling er i tråd med det
som er statlige føringer for hvordan behandlingsfeltet skal utvikle seg. Mer skal skje poliklinisk og
ambulant – tjenestene skal ytes nærmest mulig der folk bor.
Vi opplever at for mange henvisninger til psykisk helsevern avvises. Noen er begrunnet i at
pasienten er så syk at vedkommende er i behov av mer langvarig behandling enn HNT kan tilby.
Det er en svekkelse av helsetilbudet til de sykeste. I mange tilfeller anbefaler HNT at pasienten
isteden henvises til privat spesialist. Det er få private psykiatere i Nord- Trøndelag, og HNT må
være kjent med at ventetiden til disse kan ligge opp mot et år. Da er det ikke en god anbefaling
til pasienten. Noen henvisninger avvises med begrunnelse av at pasienten best kan ivaretas i
primærhelsetjenesten. Det er en vurdering som helseforetaket ikke selv ensidig kan gjøre.
Primærhelsetjenesten henviser fordi vi har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det er
primærhelsetjenesten selv som best vet hvilket tilbud pasienten kan få i vår egen tjeneste.
Vi har inntrykk av at endel pasienter avsluttes tidlig etter oppstartet utredning. Vi er bekymret
for at man ikke investerer nok i å etabelere et godt forhold mellom pasient og behandler. Et godt
lege/behandler-pasientforhold er avgjørende for å lykkes med diagnostikk og behandling. Det
kan føre til at pasienten avsluttes får man har kommet langt nok i diagnostikk og behandling.

Vi ønsker at det skal etableres et behandlingstilbud med eksponeringsterapi for angst, med mål
om kurasjon, etter modell fra OUS Ullevål.

4.1.4. Teknologiske og medisinske framskritt
Kunstig intelligens vil bidra til raskere diagnostisering ved å gi validert klinisk beslutningsstøtte.
Sammen med avanserte sensorer kobla til pasienten, sanntids overføring og bruk av smarttelefon,
trenger ikke pasienten å møte fysisk på sykehuset for diagnostisering eller kontroll. Dette kan særlig
være aktuelt for kronikere som har behov for rutinemessige kontroller.

5.1.5. Aktivitetsvekst og poliklinikk
Det må vurderes mer bruk av e-konsultasjoner, både i direkte samtale med pasient og ved
samarbeidsmøter/konsultasjoner med pasienten og helsetjenesten i kommunen.
Videokommunikasjon via nettbrett eller datamaskin er et alternativ som kan spare mye tid for
pasienter og ansatte. Helsepersonell kan spare mye tid på å benytte videokommunikasjon via Skype,
og spare pasienter for lang reisevei til helsetjenesten. Videokommunikasjon kan være nyttig blant
annet for å gi rask og praktisk informasjon, veiledning i bruk av medisinsk utstyr, eller for å observere
eventuelle skader eller smerter pasienten sliter med. Det må gjøres en faglig vurdering før evt. bruk
av e-konsultasjoner, og dette er ikke løsningen i alle tilfeller. Det vil fortsatt være sykdomstilfeller og
vurderinger som må gjøres ved at behandler er fysisk sammen med pasienten.
Dette kan bli et fremskritt, men ikke nødvendigvis. Det er ikke kun det teknologiske,
med ”harde” målinger, som ligger til grunn for god pasientbehandling. Møtet mellom
mennesker – mellom lege og pasient – er avgjørende for resultatene av behandlingen. Man må
være nøktern i vurderingen av om virtuelle møter over nett gir bedre eller dårligere
helsetjeneste for pasienten. Vurdering av innføring av nye arbeidsmåter må være
forskningsbasert.
Studier fra England viser at økt bruk av e-konsultasjoner i allmennpraksis ikke lyktes på grunn
av for lav kvalitet på videokommunikasjon. Det ble ingen tidsbesparing for legen.
Pasienttilfredsheten var lav. En studie publisert i British Journal og General Practice
undersøkte åtte britiske legekontor med tilsammen 85300 pasienter, som brukte e-konsultasjon.
De beskriver at teknologien blir innført med ulike målsetninger; det ene er å gjøre
helsetjenesten letter tilgjengelig og den andre å redusere arbeidsbyrden for legene. De fant at
innføring av e-konsultasjon ikke sparte tid for allmennlegen, men tvert imot økte
arbeidsbyrden. De konkluderer med at økt tilgang til ekonsultasjon kan være nyttig for noen
pasientgrupper, men har potensiale til å redusere tiden legen har tilgjengelig til fysiske møter
med pasientene. Dette kan medføre ulempe for andre pasientgrupper.

4.3. Bemannings- og kompetansebehov
Det er viktig å se bemanningsbehov og utnyttelse av ressurser samlet på tvers av foretak og mellom
kommuner og spesialisthelsetjeneste, slik at ressursene utnyttes på best mulig måte for pasientene.
Fra 2011 til 2016 har det blitt ca 2800 flere leger i spesialisthelsetjenesten, og 748 flere i
kommunehelsetjenesten. Veksten i legeårsverk må fremover styrkes mer i
kommunehelsetjenesten. Det er viktig at det ikke blir en utarming av fagfolk fra kommunene til
fordel for sykehusene. Det gjelder både leger og sykepleiere.

5.1.1. Geografiske forhold
Det må kontinuerlig vurderes om det er nødvendig å slå sammen mindre enheter til større og det må
sees på funksjonsfordeling mellom sykehusene.

Allmennlegene i norddelen av Trøndelag mener at det er avgjørende for helsetilbudet til
befolkningen at det ikke er for lang reisevei til sykehusene. Det gjelder først og fremst
for pasientene. Men blir reisetiden til sykehus for lang blir det også mindre attraktivt å
være allmennlege i distriktet. Et moment som ikke har vært mye belyst ved
sentralisering av akuttilbud er at legevaktslegen blir sittende mye lengre med det
medisinske ansvaret for den akutt syke pasienten når reisetiden til sykehus øker. Det er
krevende for legevaktslegen. Det vil kunne føre til flere samtidighetskonflikter dersom
legevaktslege må følge pasienter inn med ambulanse over lengre strekninger, og legens
vaktdistrikt står da uten både lege og ambulanseberedskap mens denne er borte. Det gir
et dårligere helsetilbud til den gjenværende befolkningen. Det er derfor gledelig for oss
at det er besluttet at akuttkirurgisk beredskap skal beholdes på begge sykehus.
5.1.5. Aktivitetsvekst og poliklinikk
Dette tilsier at vi må møte utfordringen ved at vi utvikler, endrer og forbedrer måten vi driver dagens
spesialisthelsetjeneste på. Eksempel på dette kan være å redusere antall kontroller, se på praksis og
samarbeid om pasienter i akuttmottak, satse mer på bruk av teknologi som e-konsultasjoner, utvikle
mer effektiv bruk av lokaler og ressurser, mer mobilt utstyr og styrket samhandling med kommunene
rundt forebygging. Endringene må gjøres i samarbeid med andre aktører i helsetjenesten; Med andre
foretak i regionene, kommunehelsetjenesten, fastleger og, ikke minst, pasientene.
Helse Nord-Trøndelag bør ta en gjennomgang av kontroller/oppfølgingstimer, dette for å se hva vi
må ha av kontroller og hvordan vi evt kan begrense antall kontroller.
Tidligere utskriving av pasienter medfører at de er sykere og har kommet kortere i behandling ved
overføring til primærhelsetjenesten enn tidligere. Det medfører mer arbeid for, ikke bare
kommunale øhjelpssenger, sykehjem og hjemmetjeneste, men også for fastlegene. Fastlegene
overtar det medisinske oppfølgings- og behandlingsansvaret når pasienten kommer hjem. Det
betyr at fastlegene må bruke mer tid til tidlig oppfølging og monitorering av pasientene.
Ressursene til fastlegene har ikke blitt styrket samtidig som at liggetiden i sykehus har gått ned.
Det er et tankekors av kortere liggetid gir økt DRG-inntekt. Det kan være fare for at det motiverer
til for tidlig utskrivelse av pasienten. Det må være det medisinsk-faglige som ligger til grunn for
vurderingen om pasienten er ferdigbehandlet. Det kan gi uheldige effekter for kvaliteten på
pasientbehandlingen dersom det er økonomisk incentiv til å få pasienten raskest mulig utskrevet.
Det er også etiske problemstillinger knyttet til det.
Ved vurdering av antall kontroller må man skille mellom hva som er sykehusets behov og hva
som er pasientens behov. Det kan være at sykehuset oppfatter kontroller som unødvendige,
mens pasienten har nytte. Pasienten kan ha spørsmål som er viktige for sin egen del. Fastlege og
pasient vil ofte i forkant av kontroller identifisere spørsmål som pasienten skal ta opp på
kontrolltimen.
Mange kontroller er allerede overflyttet til fastlegene og til andre faggrupper enn spesialistlege.
For stor overflytning av oppgaver vil ikke gi bedre helsetilbud til pasientene, tvert imot. Det

vil gi lavere tilgang på spesialisert helsehjelp. Det vil ytterligere forværre den svært

pressede situasjonen i fastlegeordningen, med tanke på kapasitet til oppgavene, økonomi,
rekruttering og minsket frafall av fastleger. En sterk primærhelsetjeneste med
fastlegeordning er en grunnleggende forutsetning for å oppnå pasientens helsetjeneste.
Uten styrking av fastlegeordningen er planlagte oppgaveoverføringer til
primærhelsetjenesten ikke mulig å iverksette og gjennomføre.

Økt tverrfaglighet i poliklinisk utredning bør vurderes som en framtidig arbeidsform der det kan gi
god effekt.
God effekt på hva?

1. 5.4.1. Sykehusstruktur og overordnet oppgavedeling
Ambulansetjenesten må organiseres tydeligere gjennom strukturer som bidrar til en mer konsentrert
transportkapasitet langs aksene R17 Vikna – Namsos - Steinkjer og E6 Namsskogan – Stjørdal. Mindre
tettsteder og kommuner kan bli bedre dekt gjennom økt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten i
form av bachelor paramedics og primærhelsetjenesten ved kommuneleger og kommunale
sykepleiere. Økt kompetanse i ambulansetjenesten og en fortsatt utvikling og innovasjon hvor mer av
sykehusenes akuttbehandling flyttes ut til pasientene, vil gi et raskere og bedre helsetilbud i hele
Helse Nord-Trøndelag. Endringen vil kreve mer desentralisert samarbeid mellom kommuner og
spesialisthelsetjeneste, mer medisinsk teknisk utstyr i tjenesten og bedre kompetanse.
Man argumenterer med at tiltakene vil gi bedre helsetilbud i helse Helse Nord-Trøndelag. Hvis
vi forstår det riktig foreslås det svekket tilbud av ambulanser i små kommuner, og heller
satsning på paramedics, kommuneleger og kommunale sykepleiere. Det er noe vanskelig å se for
seg hvordan man tenker dette i praksis, og man ber om at dette utdypes i planen. Hvem skal
kjøre pasienten til sykehus? Det må mange tiltak til dersom et slikt forslag skal gi bedre
helsetilbud til innbyggerne i små kommuner. Det forutsetter at det er tid til slike oppgaver hos
legene, at det følger økonomiske rammer med oppgaven, og at legene får riktig kompetanse. Vi
vil være svært bekymret dersom dette medfører at økt ansvar for akuttilbudet skyves over fra
HNT til den enkelte fastlege og kommune.
Akuttgeriatri i Helse Nord-Trøndelag
Et system som legger til rette for halvøyeblikkelig innleggelse ville vært tidsbesparende og dermed
kostnadsbesparende. Dette forutsetter en riktig dimensjonert sengepost inkludert legeressurser til å
forberede undersøkelser før pasienten kommer.

Vi støtter bedre mulighet for halvøyeblikkelig innleggelse. Det vil gjøre arbeidet mye
enklere også for fastlegene og pasientene vil få et bedre tilbud. En forværring hos
geriatriske pasienter foregår ofte over noen dager, og det hadde vært gunstig for alle
parter dersom man har mulighet for å planlegge halvøyeblikkelig innleggelse.
Per i dag har vi ikke et ortogeriatrisk tilbud i Helse Nord-Trøndelag. Ortogeriatri er
samfunnsøkonomisk gunstig fordi pasientene som mottar behandlingen får flere selvhjulpne leveår.

Vi støtter opprettelse av ortogeriatrisk tilbud i Helse Nord-Trøndelag.
Der man i andre fagfelt ser positive gevinster for pasienten ved mer dreining fra innleggelser mot
poliklinisk virksomhet er behovet hos eldre annerledes. Kliniske studier viser at en liggetid på 5-7
dager gir best behandlingsresultat i akuttgeriatrien.

Vi støtter en satsning på tilstrekkelig liggetid for de geriatriske pasientene. De er de
mest sammensatte pasientene. Dette vil være riktig prioritering av dem som trenger det
mest.
5.4.2.4. Barn og unge
Vi ser et stort behov for flere psykiatere i BUP. Det er viktig for kvaliteten på utredning
og behandling. Fastlegene merker godt lav legebemanning på BUP. Vi får henvendelser
om å forskrive medikamenter til pasienter som er i behandling på BUP, der BUP har
stilt indikasjon. Det er ikke greit. Vi tror dette skyldes at det er for lav bemanning av
leger i avdelingen. Vi opplever også at BUP skyver deler av utredning over på
fastlegene, for eksempel ved å sende lange skjema til oss som vi bes fylle ut. Det er
spesialisthelsetjenestens ansvar å sikre at det ytes forsvarlig helsehjelp, og deler av deres
utredning kan ikke skyves over på fastlegen.
Vi opplever spesielt utfordrende samhandling med BUP i forhold til epikriser. Ofte får
vi ikke annen tilbakemelding etter henvisning enn epikrise når behandlingen avsluttes.
Det kan ta fra noen måneder til flere år. Vi etterlyser informasjon når diagnose er satt
og behandlingsplan lagt. Dette er et spørsmål om kvalitet og samarbeid.
Det er bra at det tilbys polikliniske samtaler med behandlere fra BUP på for eksempel
på ungdomsskoler eller videregående skoler. Det er viktig for å unngå skolefravær at
pasientene kan få samtaler der de bor.

6.3. Oppgavedeling og samhandling
Dialog og samhandling skjer på ulike nivå. Dette gjøres på systemnivå der det diskuteres fag generelt
og samarbeid omkring prosedyrer og standardiserte pasientforløp. Videre er det samhandling
omkring den enkelte pasient, og dialog rundt konkrete behandlingsopplegg.
Det er utarbeidet en felles Handlingsplan mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Denne
foreslår prioriterte tiltak for å styrke helhetlig pasientbehandling, og videreutvikling av samarbeidet
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Planen er styrende for arbeidet i
Administrativt samarbeidsutvalg og Politisk samarbeidsutvalg, og det er viktig at denne
implementeres av i kommunene og Helse Nord-Trøndelag for å sikre at en følger opp de inngåtte
samarbeidsavtalene.
Overordnet mål:
Vi skal sikre at det er en hensiktsmessig oppgavedeling, samt god og effektiv samhandling med
kommunehelsetjenesten og fastlegene i nedslagsfeltet til Helse Nord-Trøndelag.

Se innledende kommentar om oppgaveoverføring og samhandling.
Fastleger har ikke vært konsultert i utarbeidelsen av Handlingsplan mellom
kommunene og Helse Nord-Trøndelag.
Ta i bruk hospiteringsordning mellom kommunene og Helse Nord- Trøndelag i større grad.
Allmennlegene er positive til hospiteringsordninger mellom kommunene og HNT. Allmennleger
hospiterer på HNTs sykehus som ledd i spesialisering. For å bedre forståelsen for forskjellene i vår
arbeidshverdag foreslår vi at HNT ser på muligheten for at sykehusleger også hospiterer på
fastlegekontor.
NTNU LINK
NTNU skal opprette en ny læringsarena for ca. 15 studieplasser fra 3. studieår av medisinstudiet i
samarbeid med Helse Nord-Trøndelag HF og med base på Sykehuset Levanger. De første studentene
begynner høsten 2018. Det er signert en avtale mellom NTNU og Helse Nord-Trøndelag, og denne gir
overordnede rammer for prosjektet når det gjelder blant annet samarbeid, økonomi og
ressurstilgang.

Legestudentene skal også ha undervisning og praksis i allmennmedisin. Det er
avgjørende at det legges gode planer for hvordan dette skal gjennomføres. Det må gjøres
avtale med fastleger og fastlegekontor for praksis, der økonomi og ressurstilgang må
beskrives.

Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag
Mange av momentene i handlingsplanen er også omtalt i våre kommentarer til utviklingsplanen.
Vi har noen ytterligere kommentarer her.
Det er viktig å viderutvikle de samhandlingsareanaene som er etablert mellom kommunene og Helse
Nord-Trøndelag. I tillegg til PSU og ASU er det etablert flere fagråd og fagnettverk som samarbeider godt
opp mot de utlike tjenesteavtalene. Disse er praksisnære og jobber med konkrete problemstillinger i
pasientforløpet.
Samhandlingsavvik drøftes i ASU årlig.
Bør samhandlingsavvik drøftes i ASU oftere?
5.2.2 Fastlegerollen og legesamarbeid
Fastlegeordningen er en av hovedpilarene i dagens helsevesen, og spesialisthelsetjenesten er helt avhengig
av en velfungerende fastlegeordning. Det er imidlertid rekrutteringssvikt i fastlegeordningen samtidig som
erfarne fastleger slutter. En hovedårsak er økende oppgaver og forventninger som ikke henger sammen
med fastlegenes rammevilkår.
To av de mest sårbare overgangene i helsevesenet er inn- og utskriving fra institusjoner. En hovedaktør i
begge situasjoner er leger. Det er derfor behov for tettere legesamarbeid, og forståelse for hverandres
arbeidshverdag.

1
ASU
Opprette fagråd for samarbeid om innleggelse, utskriving og poliklinisk behandling. (tjenesteavtale 3 og 5)
2
Sikre større deltakelse i legforumene fra fastleger og ALU i kommunene og ... på sykehusleger jfr.pkt 4 sykehusene

Allmennlegeforeningen er glad for at HNT anerkjenner den viktige rollen fastlegene har i
helsevesenet.
Det står ikke utdypet hvordan man har tenkt å nå større deltakelse i kommunenes
allmennlegeforum ALU og i Innherred medisinske forum og Namdal legeforum. Et konkret
tiltak som vil være effektivt er at kommunene lønner fastlegene for dette arbeidet. Det er rimelig
da legenes deltakelse er et ledd i kommunenes forpliktelse til å holde sine samarbeidspartnere og
ansatte orientert om samarbeidsavtalene, tjenesteavtalene og utvikling av samhandling videre.
I fagråd som det foreslås her, er det avgjørende at det er praktiserende fastleger som sitter. Det
holder ikke med administrativt personale fra kommunen, for eksempel kommuneoverlege eller
samhandlingssjef. Partene må også ha myndighet til, ikke bare diskutere og komme til enighet
om eventuell oppgaveoverføring, men også ta beslutninger om økonomisk kompensasjon og
kompetanseoverføring. Ingen oppgaver kan overføres til fastlegene før det er tid, kapasitet,
kompetanse og styrket økonomi til at fastlegene kan ta oppgaven og opprettholde kvaliteten på
helsehjelpen.
For at det skal være mulig for fastleger å delta i slikt arbeid må de frikjøpes fra praksis med full
dekning av kontorutgifter og tapt arbeidsfortjeneste.
Vi støtter pkt 7.4 under rekruttering. Kommunene må gjøre en større jobb for å rekruttere leger.
Vi tror det er en effektiv metode å følge opp studenter som er fra Nord-Trøndelag og motivere til
rekruttering etter endt utdanning.
5.4 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse – digital samhandling
1. E-konsultasjoner prøves ut, starte med pasienter innen psykisk helse og pasienter med lang reiseavstand
Man kan ikke bare ta i bruk kunnskap om teknologi. Man må også bruke kunnskap om legepasientforholdet når slike tiltak skal utprøves. Særlig innenfor psykisk helse er tillitsforholdet
mellom pasient og behandler avgjørende for resultatet. Dette mellommenneskelige forholdet kan
ha større innvirkning på behandlingseffekt enn hvilken metode man bruker i samtalebehandling.
Det er grunn til å tro at e-konsultasjoner vil påvirke forholdet mellom pasient og behandler, og
det kan svekke forholdet. Det er derfor viktig med en nøktern forventning til hva slike tiltak kan
medføre av besparelser og effekt på behandlingsresultat og pasienttilfredshet. Tiltak bør i størst
mulig grad være forskningsbasert.

