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Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF
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Generelt: Oversiktlig fremstilling.
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Helse Nord-Trøndelag HF/ Helse Nord-Trøndelag/HNT

2.2.1.3. Pasientstrømmer og variasjon, somatikk
Egendekningsgraden er lavere for HNT sammenlignet med andre sykehus i regionen. En
viktig strategisk satsning bør være å identifisere hvor det er størst «lekkasje» og bygge opp
en behandlingsmessig poliklinisk/kirurgisk virksomhet for å øke egendekningsgraden.
2.4. Organisering og ledelse
Det er uklart hva som legges i «et håndterbart kontrollspenn for lederne».
2.6 Forskning og innovasjon
Fjerde avsnitt: språkfeil, endre til «samarbeid».
Infrastruktur og forvaltning
Andre avsnitt: språkfeil, endre til «forskningsinfrastruktur»
4.2.3 Operasjonsstuer, intensivplasser og tung overvåkning
Til tross for at det er beregnet at man trenger 20 % økning av antall intensivsenger fram mot
2030, mangler redegjørelse for behov for intensivplasser og tung overvåkning, samt
funksjonsfordeling mellom Levanger og Namsos.
5.4.2. Satsningsområder
Forebygging er ikke det samme som helsefremming. Jeg savner begrepet
«Helsefremmende» tiltak (jfr avsnitt tre) på grunn av
o HNTs satsning på helsefremmende arbeid på alle nivåer i helsetjenesten (medlem i
Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester).
o Myndighetene arbeider etter to hovedstrategier (St.meld nr 47):
o En helsefremmende strategi som tar sikte på å utvikle tiltak som kan bedre
livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger
en utsettes for i dagliglivet
o En forebyggende strategi som tar sikte på å utvikle tiltak som kan føre til en
reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og å redusere
risikofaktorer
Vurder også begrepet «Forebygging» i pkt 6.2 Tiltaksområde G

6.1. Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet
Første setning, andre linje: Foreslår å stryke «benyttes som ressurs», endre til «styrke
mulighetene for at pasientene kan bruke egne ressurser.» (begrunnelse: mer positivt
menneskesyn)
Overordnet mål, Pkt B – foreslår endring til: «Det utvikles et system for å undersøke og
respondere på pasientenes erfaringer med formål å forbedre pasientbehandlingen,
rekruttere pasienter som ønsker å involvere seg i forbedringsarbeid og øke
pasienttilfredsheten.»
6.2. Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og pasientopplæring
Overordnet mål, andre punkt: Erstatt «evidensbasert» med «kunnskapsbasert» (fordi
begrepet kunnskapsbasert er godt norsk, og fordi det er dette begrepet som brukes ellers i
dokumentet).
6.3 Oppgavedeling og samhandling
Med tanke på at det i kommunehelsetjenesten ble utført 137 950 årsverk i pleie- og
omsorgstjenesten i 2016 mot om lag 5 585 legeårsverk (Statistisk Sentralbyrå), så mangler
det en bekrivelse av hvordan HNT skal møte behovet for oppgavedeling og samhandling også
mellom andre fagprofesjoner enn legene. Kommunene har allerede overtatt vesentlig ansvar
for tilbud til pasientgrupper med problemer knyttet til demens, kreft, fedme, diabetes, kols,
rus og psykiatri og innehar mye kompetanse. Men erfaringer har vist at kompetanse ikke er
noe som på en enkel måte kan flyttes, den må bygges. HNT bør ha en plan for hvilken rolle
og ansvar de skal ta for å videreutvikle samarbeidet med kommunene om
kompetanseutvikling innenfor sykepleietjenesten.
6.4 Organisasjon og ledelse
Punktet, inkludert overordnet mål, mangler begrepet «forskning»
6.5 Bemanning og kompetanse
HNT er akuttsykehus med traumefunksjon, og akuttbehandlingen er avhengig av at man har
høyt kompetente akuttsykepleiere i alle ledd av behandlingen. For eksempel vil for få
operasjonssykepleiere/anestesisykepleiere få store negative konsekvenser for
operasjonsprogrammet, mens for få intensivsenger eller for lav bemanning på
intensivavdelingen kan medføre at man ikke har kapasitet til å ta i mot nyopererte pasienter
og hvor resultatet blir at man må utsette viktige operasjoner. Strategisk utviklingsplan bør
derfor beskrive plan for hvordan man kan beholde, rekruttere og utvikle
sykepleiekompetanse innen blant annet operasjon, anestesi, intensiv, traume, kardiologi. Jfr
også pkt 5.4.2.2.

Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF

Svar på høringsdokument

Jeg har dessverre ikke kunnskap eller kompetanse på alle områder til å kunne vurdere alle momenter
under analyse og veivalg, samt de forskjellige punkt i kapittel 6: målbilde, tiltak og organisering for
pasientenes helsetjeneste.
Jeg synes dog at de skisserte målbildene er bra utformet og veien til målet konkretisert gjennom godt
formulerte tiltak. Og jeg oppfatter at målbildene er utformet i tråd med og basert på dagens
situasjon i foretaket og sine omgivelser, utviklingstrekk og framskrivninger sett i lys av (nasjonale,
regionale og lokale) strategier og føringer, og den analysedelen med bakgrunn i nevnte beskrivelser
og analyser.
Men det er mange mål og tidsrommet for å gjennomføre tiltakene er forholdsvis kort.
Når jeg leser gjennom alle de forskjellige mål og satstingsområder pluss tiltak som må føre til
måloppnåelse stusser jeg på at det er sagt (samlingen for ansatte i Senter for virksomhetsutvikling og
støtte) at man ønsker å styrke og utvide HR-område i foretaket.
Jeg kan ikke se at tiltak som er beskrevet under organisasjon og ledelse og under bemanning og
kompetanse er vesentlig annerledes, større eller mer omfattende enn dagens.
Derimot er hovedtyngde i målbildene sterk knyttet opp mot fag, fagområder, pasientbehandling,
samhandling, forskning og innovasjon og teknologi og utstyr. Ikke bare at det er mest fokus på disse
områder, de vil også i nær og litt lengere framtid få større betydning for hvordan vi løser våre
utfordringer innenfor spesialistbehandlingen på en måte utviklingen gir rom for, pasientene har
behov for og vil kreve av oss.
Det bør derfor være en større satsing på rådgivning og støtte på de områder nevnt i forrige avsnittet,
det vil si satsingen på kunnskap og kompetanse relatert til fag. Og gjerne i kombinasjon med økt
analyse- og rapporteringskapasitet og -kunnskap. Tiltak må kunne måles for å se om disse gir ønsket
effekt og fører til måloppnåelse. Kliniske miljøer må få relevante, aktuelle og korrekte rapporteringen
på de tiltak de skal gjennomføres. Og få støtte fra rådgivere innenfor fag/analyse til å bistå i tolkning
av rapporteringer og analysere og hjelp til å utvikle alternative og/eller nye tiltak.
Når høringsnotatet formulerer et krav – som del av Bærekraft 22 - på at kostnadsnivået til
støttefunksjoner skal være redusert med 10 % innen 2022 bør man gjøre prioriteringer innenfor stabog støttefunksjoner. Når vi har som visjon å utvikle pasientens helsetjeneste bør faglige aspekter veie
tyngre og/eller få komme mer fram i rampelyset enn – sekundære elle fasiliterende – funksjoner som
HR, Økonomi, eller områder innenfor service.
Det er viet oppmerksomhet– med rette etter min mening – i stor del av høringsnotatet til utviklingen
innenfor medisinsk teknologi. Slik som vi allerede per i dag opplever i spesialisthelsetjenesten er
finansieringen ikke avstemt på endringer i måten vi ønsker å møte eller behandle våre pasienter. Jeg
mener det ikke er en oppgave for helseforetakene (alene) å vurdere hvilke oppgaver vi skal eller ikke
skal utføre, selv om dagens finansieringsmodell pusher oss i denne retningen og/eller har utilsiktede
og uønskede økonomiske «incitamenter» som ikke bidrar til å utforme pasientens helsetjeneste til
det beste.

Nasjonale og regionale helsemyndigheter bør gi klare entydig anbefaling og råd, ikke begrense eller
minske finansieringen på en slik måte at helseforetakene selv må «konkludere» med å gi avkall på
visse behandlinger. Effektivisering og/eller omstilling har sine klare begrensinger. Det er nødvendig
med å finne ut mulighetsrom og legge til rette for god pasientlogistikk og effektive prosesser. Men at
de alltid skal medføre innsparinger og/eller kostnadsreduksjoner er høyst usikker.
Utviklingen innenfor medisinsk teknologi vil på relativt korttid forsterke utfordringer med
finansiering av en pasientbehandling der disse utviklingen ønskes å ta i bruk.
Nye finansieringsordninger og endrete finansieringsmodeller må til for å holde tritt med teknologiske
og medisinske utviklinger. Dette er i utgangspunktet kanskje ikke en oppgave for helseforetakene å
jobbe med disse; det er nasjonale og regionale (helse)myndigheter sin rolle. Man kan dog tenke seg
at helseforetakene aktivt oppsøker samarbeidspartnere som kommuner og fylkeskommuner for å
finne muligheter for spleiselag. Finansieringer i medisinsk teknologi og medisinsk utstyr i lag og i
samarbeid med kommuner kan også gi økt incitament for samarbeid, deling av oppgaver og
kompetanseutvikling og kompetansedeling. Spesielt i et lang strakt og stort område som NordTrøndelag vil det etter min mening gi mulighetsrom. Som sagt i form av økt samhandling med
kommuner som i «avsidesliggende» områder også- eller særlig - har behov for tilgang til moderne
hjelpemidler. Noe som i sin tur kan være med på å skape økt interesse for fagmiljøene og
profesjoner, og dermed gir bedre muligheter og større sjanse på suksess ved rekrutering.
Et annet moment som jeg mener er så godt som fraværende i høringsdokument er samarbeid og
samhandling med sykehusapotekene på Levanger og Namsos. I lys av pasientens helsetjeneste
utfører farmasøyter og teknikere mm på sykehusapotekene en viktig rolle for at vi i helseforetaket
kan oppnå diverse krav og tiltak innenfor forskjellige målbilder (standardiserte pasientforløp,
pasientsikkerhet, legemiddelsamstemming, faglige prioriteringer, legemiddel innkjøpsprosessen og
legemiddelberedskap) Dessuten har sykehusapotekene og/eller farmasøyter kunnskap, kompetanse
og erfaring for å kunne bistå helseforetak i medisinske faglige vurderinger og/eller økonomiske
konsekvenser av medisinsk behandling i kombinasjon med ønskelige prioriteringer.
Lykke til med vurderingen og drøftinger og ikke minst igangsetting og gjennomføring av diverse tiltak.

Mvh

Huub Jonkers,
Spesialrådgiver seksjon for kvalitet og fag.

Jeg ønsker å komme med 4 innspill til høringsutkastet for Strategisk utviklingsplan 2035 hvor frist er
satt til 28.1.18:
Side 40, endring i avsnitt 3.

3.1. Nasjonale føringer
Nasjonal helse- og sykehusplan
Nasjonal Helse- og sykehusplan40 ble vedtatt av Stortinget i mars 2016, og vil ha betydning for både
innhold, struktur og organisering av spesialisthelsetjenesten. Planen sier blant annet: «Å skape
pasientens
helsetjeneste betyr at helsetjenesten må endre kultur, holdninger, organisering og ledelse».
Planen legger vekt på at vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. Sykehusene skal ha
ulike
roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i nettverk
slik at
pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor.
Nasjonal helse- og sykehusplan har stadfestet at Helse Nord-Trøndelag skal ha akuttkirurgi ved
begge sykehus. Sykehuset Levanger er et «Stort akuttsykehus» siden opptaksområde er på mer
enn 60 – 80 000 innbyggere, og skal ha bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske
spesialister. Sykehuset Namsos er et «Akuttsykehus» og skal dermed ha minimum akuttfunksjon i
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi.
Side 62

4.3. Bemannings- og kompetansebehov
Allerede i dag står angivelig sykepleierstillinger udekt ved Sykehuset Namsos, ref uttalelse fra
avdelingssykepleier Hanne Heglum på 2 ulike samlinger i Steinkjer. De har hatt en jobbglidning hvor
helsefagarbeidere har tatt over enkelte sykepleierstillinger. Dermed blir det feil å skrive at dette ikke
er et problem i dag, men at vi kommer til å mangle sykepleiere i 2035. Ved Sykehuset Levanger er
dette foreløpig ikke tilfellet, men muligens i 2035. Samtidig bør Strategisk utviklingsplan 2035 si noe
om ønsket utdanningskrav innenfor spesialisthelsetjenesten til de ansatte i pasientbehandling,
minste krav bør være helseutdanning på bachelor nivå. Dette for å kunne drive forsvarlig
spesialisthelsetjeneste, jmfr begrunnelsen til nedleggelsen av DPS Kolvereid.

Side 67, 2 ulike punkter
1.

«5.1.6. Sengekapasitet
Framskrivingene viser at det blir en økning i behov for senger fremover. Det framskrives en økning på
7,5 % for perioden 2015 – 2022, og en økning på 11 % frem mot 2035.»
Hvordan kan vi presentere slike tall uten å dele opp i hvert enkelt sykehusområde? Det virker ikkegjennomtenkt å ikke dele HNT i sine respektive opptaksområder.
Iht SSB sine prognoser øker folketallet i sørdelen med 17.000 frem til 2040, status quo i norddelen
med unntak av at Verran slås sammen med Steinkjer, Roan med Åfjord. Sannsynlig nedgang i
pasientgrunnlag på mer enn 7 %. I tillegg bygges en forsterket DMS i Brønnøysund som kan påvirke
pasientstrømmen fra Bindal. Bindal går i dag sørover. Det er stilt spørsmål rundt et eventuelt nytt

sykehus sør for Mo I Rana og om det kan påvirke pasientstrømmer sørover. Ut i fra reisetider til
Namsos er det ikke realistisk samt behov for vaktberedskap på ferge i tillegg. Det eneste området
som kan bli aktuelt er Sømna med 2000 innbyggere, men lite sannsynlig siden DMS Brønnøysund
ligger veldig nære.
2.
«Ved Sykehuset Levanger er de ni operasjonsstuene samlet i 5. etg. Stuene har teknisk areal i tak
som muliggjør installasjon av ny teknologi. Utfordringen ved Sykehuset Levanger er at dagkirurgisk
avdeling ikke er lokalisert i samme etasje.»
For Sykehuset Namsos nevnes det at tallene bygger på 6 timer operasjon per dag i 190 dager. Hva er
bakgrunn til tallene i Levanger? Tidligere har Sykehusbygg sagt 8 timer per dag i 230 dager per år.
Stemmer dette? Det bør i så fall inn i Strategisk utviklingsplan at kapasiteten ønskes bedre utnyttet i
Levanger enn i Namsos.

Med vennlig hilsen
Odd Eirik Elden
Klinikkoverlege
Prehospital klinikk

Høringsuttalelse strategisk utviklingsplan 2035 fra psykologgruppen ved Levanger, Klinikk for
psykisk helsevern og rus
4.2.5 Kapasitet i psykisk helsevern og TSB
Utvidet åpningstid: Psykologgruppen opplever at flere pasienter ønsker å delta i behandling etter
ordinær arbeidstid. Dette mener vi handler om samfunnsendringer og økt fokus på
pasientrettigheter. Det er imidlertid slik at det nå i dag finnes ordninger med fri i arbeidstid for
sykehusbehandling. Med kveldspoliklinikk kan arbeidsgivere pålegge arbeidstakere å oppsøke
behandling på kveldstid, eventuelt at tilbudet om fri i arbeidstid for sykehusbehandling forsvinner.
Det vil være slik at helsetjenester er et umettelig behov – hvis man lager nye tilbud vil man få
pasienter. En tjeneste på kveldstid vil bli dyrere enn dagtidsbehandling. Hvis det skal etableres et
tilbud om kveldspoliklinikk, bør dette være for utvalgte pasientgrupper og begrenset i omfang til å
gjelde 1-2 kvelder. Det bør også være frivillig å delta på en slik kveldspoliklinikk, både for ansatte og
for pasienter.
Felleskontor: Psykologgruppen er unisone i sin motstand mot delte behandlerkontor for personell
som jobber med pasienter. Dette bunner i hovedsak i to forhold: 1) Taushetsplikt. Det er vanskelig å
ivareta adekvat taushetsplikt med felleskontor. Dette gjelder både papirer og telefonsamtaler. 2)
Konsentrert kunnskapsarbeid stiller krav til å kunne jobbe konsentrert. Det er flere studier som viser
nedgang i effektivitet av arbeid som krever konsentrasjon, med åpent kontorlandskap. Av
konsentrert arbeid i psykisk helsevern kan nevnes lesing av journal, føring av journal, oppdatering på
faglitteratur osv. Psykologgruppen ser ikke bort fra at det er hensiktsmessig med felleskontor for
personer som utfører administrative oppgaver, hvor andre forhold enn konsentrert arbeid er viktig.
5.1.5 Aktivitetsvekst og poliklinikk
Det legges opp til en veldig økning av poliklinisk tilbud til pasienter med psykiske lidelser. Det bør
gjøres et arbeid for å se på om økningen legges opp til er hensiktsmessig gitt prevalenstall på
psykiske lidelser innenfor vårt opptaksområde. Det vil alltid være etterspørsel etter helsetjenester, så
lenge tilbudet finnes. Det er ikke noe mål at så mange som mulig skal behandles for psykiske lidelser i
spesialisthelsetjenesten, men at personer med psykiske vansker skal få hjelp på lavest mulige
omsorgsnivå. Dette krever muligens at vi har et strategisk mål om opplæring av førstelinjetjenesten i
større grad enn hva vi nå har, som man ser at man gjør f.eks ved Stjørdal DPS.
Det vurderes opprettelse av en korttidspoliklinikk, som vil kunne føre til raskere avslutning av
pasienter med lettere psykiske lidelser. Dette er viktig for å sikre at det er tilstrekkelig med ressurser
til å hjelpe pasientgruppen med alvorlige psykiske lidelser som krever sykehusbehandling.
5.1.8 Bruk av private aktører
Psykologgruppen ser at det kan være positivt med avtalespesialister i psykologi og psykiatri, samt
alternative tilbud om fritt behandlingsvalg, hvis personell rekrutteres utenfor eget helseforetak.
Dette kan føre til større fagmiljøer og mer diversifiserte fagmiljøer. Vi kan få kompetanse som kan
komplementere sykehuset, og det kan bli et mer variert og bedret tilbud til pasientene. Man har i
Stjørdal et eksempel på en avtalespesialist i psykologi som er rekruttert utenfor helseforetaket. Dette
gir et bedret tilbud for befolkningen i Nord-Trøndelag på det området.

En ulempe med økt bruk av private aktører og avtalespesialister, er at personell i all hovedsak
rekrutteres fra eget foretak. Når det gjelder spesialister i psykologi og psykiatri, og
høyskoleutdannede med mye etter- og videreutdanning, så mener vi dette fører til et dårligere tilbud
for de pasientene som behandles på sykehus for psykiske lidelser. Og det er i all hovedsak på våre
sykehus disse pasientene behandles. Private aktører kan dermed føre til bedre helsetjenester for de
få, på bekostning av de mange.
Det er politisk vilje for økt bruk av private tilbud og avtalespesialister. Statsråd Høie mener at det vil
gi mer effektive helsetjenester, og referer til avtalespesialisters «høye produksjon». Vi opplever at
statsråden i beste fall ser bort fra, i verste fall ikke har innsikt i, alle oppgaver en spesialist i et
sykehus har, som ikke innbefatter direkte pasientbehandling. Vi trenger spesialister for å få godkjent
og faglig forsvarlig drift på våre sengeposter og poliklinikkseksjoner, for utdanning av nye spesialister,
for diagnosesetting hos utredning som foretas av høyskoleutdannede, til bruk i utvikling av offentlig
tjenestetilbud og så videre. Vi trenger også sterke fagmiljøer med flere spesialister for å rekruttere og
beholde denne kompetansen. Vi har en utfordring med å besette alle våre seksjoner med en
psykologspesialist og en psykiater, som er anbefalt minimum i følge DPS-tilsyn.
5.4.1 Sykehusstruktur og overordnet oppgavedeling
Psykologgruppen er opptatt av at vi i Helse Nord-Trøndelag må bevare sykehusfunksjoner, i tillegg til
DPS-funksjoner, innenfor psykisk helsevern og rus. På lang sikt er det en mulighet for at vår klinikk
kan bli redusert til to DPSer under St.Olavs. Dette tror vi vil gjøre det vanskeligere å rekruttere
spesialiser, kanskje spesielt legespesialister. En sykehustilbud vi ikke har i vår region, er lukket
langtidspost. Dette er en sykehusfunksjon som skal hjelpe de sykeste pasientene, og hvor et lokalt
tilbud er av viktighet. Det vil pga nytt lovverk innenfor psykisk helsevern (samtykkekompetanse),
straffelov («de plagsomme»), helse- og omsorgstjenestelov (tvungen rusbehandling), bli en økning av
pasienter som trenger den typen hjelp i tiden framover. Spesielt innenfor gruppen med
psykoselidelser, ruslidelser, og en blanding av dette. En alderspsykiatrisk sengepost vil også være en
viktig sykehusfunksjon som kan etableres på sikt. Der kan det også jobbes strategisk med å få
etablert et regionalt tidligdemensutredningstilbud, med delfinansiering fra Helse Midt.
Vi anbefaler at en strategiplan ser på andre tilbud vi har, for å sikre at vi kan få beholde sykehustilbud
nok til å kunne bestå som to sykehus også i framtiden.
5.4.2.1 Samhandling med kommunene
Psykologgruppen mener dette punktet preges av manglende konkrete tiltak for å være et
satsingsområde. Vi ønsker at det beskrives en tydeligere retning og med noen konkrete tiltak til
hvordan man kan nå dette satsingsområdet, som det gjøres på de andre satsingsområdene.
Det er laget et pakkeforløp for samarbeid mellom sykehus og kommune. Dette bør være et
satsingsområde å forsøke å følge. Man bør også ha et mål om å følge opp det som står om samarbeid
i alle nye pakkeforløp som kommer. I alle pakkeforløp som har kommet på psykisk helse, så legges
det opp til utstrakt samarbeid med kommunehelsetjenesten.
I Klinikk for psykisk helsevern og rus, har det blitt vurdert å starte et prosjekt for å se på bruk av
såkalte FACT-team. Dette er team bestående av personell både fra første- og andrelinjetjenesten, og
er en måte å tilby helsehjelp på til de pasientene med de alvorlige psykiske lidelsene. Dette er et

konkret tiltak for å bedre samhandling med kommunen. Dette er et eksempel på en samarbeidsform
med kommunene, som kan gjøre at vi blir bedre kjent med dem og de blir bedre kjent med oss.
Psykologgruppen mener at det at vi kjenner dårlig til kommunens helsetilbud, og kommunen selv
angir at de ikke i tilstrekkelig grad kjenner til vårt tjenestetilbud, er en utfordring for god
samhandling. For å få til god samhandling, må man kjenne hverandre.
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling har over flere år hatt et godt samarbeid med kommunene, og
har et arbeid hvor slikt samarbeid er en viktig del av behandlingen. Vi anbefaler at man kan ha et mål
om å lære hvordan slik samhandling kan finne sted av fagområder som langt på vei har lyktes med
slik samhandling.
5.4.2.3 En aldrende befolkning
Her skrives detaljert om ulike somatiske tilnærminger til den aldrende befolkningen.
Psykologgruppen savner et fokus på alderspsykiatri og gerontopsykologi. Bør det f.eks være et
stategisk mål at vi i et lite Helseforetak med korte avstander, kan få til et utstrakt samarbeid mellom
psykisk helse og somatikk på dette feltet, med utgangspunkt i det samarbeidet som allerede er i
hukommelsesklinikken?
5.4.2.4 Barn og unge
I forbindelse med høringsutkast til omorganiseringens fase 1, utarbeidet vi en høringsuttalelse hvor
vi anbefalte å få til økt samarbeid omkring pasientgruppen 16-25 år. Psykologgruppen mener det ville
vært hensiktsmessig at det var et strategisk mål å få til et systematisert samarbeid og arbeid omkring
denne pasientgruppen. Dette vil involvere både BUP og VOP.

Forslag til utforming av kapittel 4.2.3, avsnitt for Sykehuset Levanger:
Sykehuset Levanger har operasjonsavdeling i 5 etasje og dagkirurgisk post i 1. etasje. En ombygging
av disse lokalene og kortere avstand mellom operasjonsstuene og dagkirurgisk post forventes å
effektivisere dagkirurgisk behandling.
Det er i dag 9 operasjonsstuer i operasjonsavdelingen på Sykehuset Levanger. Av disse brukes tre til
ortopedi, en til gynekologi, tre til generell kirurgi og det er 2 stuer for urene inngrep som deles av
alle faggrupper.I tillegg er det en stue som kun brukes til tannbehandling og mindre øre-nesehalsinngrep. Dette er ikke en ordinær operasjonsstue. Antallet operasjonsstuer ved Sykehuset
Levanger er tilstrekkelig etter dagens aktivitetsnivå, men det må tas høyde for at det har vært et
uønsket høyt nivå av pasienter fra Levangers nedslagsfelts om har blitt behandlet andre steder de
siste årene. Dette gjelder både dagkirurgi og kirurgi med innleggelse. Dagens bygningsmasse med
muligheter for både forsterking av gulv for tyngre utstyr, muligheter til å utvide takhøyden ved å
flytte himling samt utvidelse av rom ved å flytte vegger gjør det sannsynlig at de eksisterende
lokaler er velegnet for moderne kirurgi i et lengre tidsperspektiv.
Forutsetningen med 8 timer effektiv drift 230 dager i året på 14 operasjonsstuer fremstår urealistisk.
Hvis man legger 190 dager med 6 timer til grunn, vil det tilsvare et behov i 2035 på 23
operasjonsstuer i HNT. Det vil da være naturlig at disse fordeles etter behov i befolkningen i
sykehusenes nedslagsfelt og hvor man har personell med relevant kompetanse. .
Det er i dag 9 operasjonsstuer på Sykehuset Levanger. Av disse er tre forbeholdt ortopedi, en
gynekologi, tre generell kirurgi og det er 2 stuer for urene inngrep som deles av alle faggrupper.
I tillegg er det en stue som kun brukes til tannbehandling og mindre øre-nese-halsinngrep. Dette er
ikke en ordinær operasjonsstue.
Intensivavdelingen er hensiktsmessig plassert like ved operasjonsavdelingen. Det er 11 sengeplasser
hvorav 6 av disse er på tomannsrom og en av plassene er luftsmitteisolat. Det er i dag ikke en
grunnbemanning til å behandle pasienter i alle sengene. Etter at Sykehuset fikk landingsplass for helikopter
i nærheten av sykehuset har det vært over 50 landinger med pasient første halvår. Det er behov for en gangbro
fra landingsplassen til intensiv og operasjonsavdelingen for tryggere og mer effektiv transport av disse
pasientene samt at det vil gjøre det mulig å ta i mot sykere pasienter. Finansiering av slik gangbro er HNTs
ansvar.

Mvh
Erik Skjellegrind, overlege Sykehuset Levanger

Merknad [VAG1]:

Innspill til høring utviklingsplan
En del av HNT HF sitt arbeid handler også om samarbeid for å skape bedre helsetilbud i samfunnet og
bidra i et felles forebyggende arbeid.
Jeg er HNT HF sitt medlem i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (NKKHO) og
vararepresentant i folkehelsealliansen i Nord Trøndelag (FANT) og mitt forslag til ny setning er:
«HNT HF vil være en aktør i arbeidet med å stimulere til forebygging og helsefremmende aktivitet i
samfunnet. Vi vil ha en aktiv rolle i nettverk som folkehelsealliansen i Nord Trøndelag og i
kompetansesentre som Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.»

Med vennlig hilsen

Arne Okkenhaug
Rådgiver Klinikkleder m/stab

Høringssvar fra Seksjon Alderspsykiatri Sykehuset Levanger
Innledning
Seksjon Alderspsykiatri har ikke vært involvert i arbeidet knyttet til prosjektet, men er fornøyd med
at vi nå har mulighet til å uttale oss.
Alle de fire satsingsområdene for Helse Nord-Trøndelag 2018-2021 (2035) i planen er viktige områder
for alderspsykiatrien.





Barn og unge
Samhandling med kommunene
En aldrende befolkning
Rekruttering-kompetanse

I 4.2.5 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det ikke sagt noe om hvordan vår
egen klinikk med alderspsykiatrien skal møte det tredje satsningsområdet «en aldrende befolkning».
Til vår overraskelse står det heller ikke at alderspsykiatrien på Levanger skal inn i egen sengepost
våren 2019, noe vi mente var vedtatt i Helse Midt-Norge og derfor må inn i planen.
Våre svar baserer vi på de nevnte forankringer i sammendraget for strategiplanen, til «Nasjonal faglig
retningslinje om demens», og elementer fra HNT’s direktørs dokumenter om pasientorientert
organisering. I tillegg har vi bygd på retningslinjer i «Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for
voksne» som gir føringer for hva spesialisthelsetjenesten skal ha fokus på.
Vår uttalelse er preget av erfaring fra de siste sju år uten « egne alderspsykiatriske sengeplasser». Vi
hadde på mange vis egne senger inntil driftsavtalen med Betania, Sparbu, ble sagt opp fra 2010. I
perioden uten egne alderspsykiatriske sengeplasser, har vi gjennom prosjektet «Ambulant
Alderspsykiatri Sykehuset Levanger» og generell ambulant virksomhet, fått mye klinisk erfaring og
kunnskap om når det er hensiktsmessig å tilby ambulant oppfølging, og når vår pasientgruppe har
behov for innleggelse.
Vi oppfatter at vi har støtte fra de psykiatriske sengepostene på Levanger til å si at vår klinikk
mangler en spesialisert alderspsykiatrisk sengepost på Sykehuset Levanger. Med en alderspsykiatrisk
sengepost kan vi få et fullverdig og helhetlig utrednings og behandlingstilbud for denne
pasientgruppen i sørdelen av Helse Nord-Trøndelag HF. Behovet for spesialisert sengepost på
Levanger, begrunnes også med de positive erfaringene alderspsykiatrien i Namsos har ervervet med
sine senger både når det gjelder utredning og behandling og overføring av spesialisert kompetanse til
kommunene.
I samhandling med kommunene opplever vi at kommunene av og til står i krevende og sammensatte
problemstillinger som gjør det vanskelig å finne riktig behandlingsopplegg. Kravet til spesialisert
kompetanse er da som regel så stort, at utredning og oppstart av behandling bør gjennomføres i en
alderspsykiatrisk sengepost.
I ettertid kan en tenke at seksjonen, med sin fleksibilitet, har dekket over det reelle behovet om hvor
ille ting egentlig har vært og er. Utrolig hva vi har (både alderspsykiatrien og kommunene) tålt når vi
tror vi skal flytte inn i en egen sengepost fra 2019. Den alderspsykiatriske sengeposten vil bli en
viktig læringsarena for medisinstudentene som kommer til vår klinikk, etter planen, høsten 2019.

Sengeposten vil også kunne ha en viktig rolle i framtidig utvikling av kompetanse i alderspsykiatri,
som etterspurt i offentlige dokument, der aktuelle samarbeidspartnere er høyskoler, universitet og
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, Trøndelag (Verdal). Utviklingssenteret i Verdal
bistår kommunene i Trøndelag med å lage bedre tjenester for kommunene. De har forskningsbistand
av Senter for omsorgsforskning.

Kommentarer til selve planen
I vårt høringssvar har vi hovedfokus på kulepunkt tre av de fire kulepunktene.
4.2.5 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Viser til det som vi har skrevet i vår innledning.
I Psykiatriløftet Levanger har Seksjon Alderspsykiatri fra første dag fått være med i planleggingen av
utforming av den alderspsykiatriske sengeposten. Prosjektet for planlegging av innholdet i den nye
sengeposten i Psykiatriløftet Levanger ble satt på vent høsten 2016, fordi Helse Nord-Trøndelag først
ville ha på plass den framtidige organiseringen. Nå er det klarert med vår avdelingsleder at vi i 2018
kan starte dette som et prosjekt fram mot innflytting våren/sommeren 2019.
5.4 Valgt hovedløsning og satsningsområder.
5.4.2.3 En aldrende befolkning
Vi støtter det som allerede er skrevet av geriatrien. Vi viser til at mye av det samme gjelder for
alderspsykiatrien.
Da Alderspsykiatrien ikke er nevnt i tilknytning til den aldrende befolkningen, vil vi komme med noen
tilføyelser vi anser som viktige. Den eldre pasienten har behov for at vi innad i sykehuset samarbeider
tett slik som beskrevet i «Pasientorientert organisering», og vi ser muligheter til å videreutvikle
samarbeid som gir både en økonomisk gevinst og god behandling.
Eldre pasienter kan ha kompliserte og sammensatte sykdomsbilder som byr på særlige utfordringer,
blant annet komorbide somatiske og psykiatriske sykdommer og polyfarmasi, ofte kombinert med
kognitiv svekkelse. En sengepost for eldre bør kunne tilby stedlig flerfaglighet. Vår påstand er at
poliklinisk/ambulant virksomhet alene, eller i kombinasjon med innleggelse i allmennpsykiatrisk
sengepost, ikke vil kunne ivareta disse behovene på en tilfredsstillende måte. På St Olavs Hospital har
forståelsen av behovet for flerfaglig tilnærming medført et stadig tettere samarbeid mellom
geriatrisk, nevrologisk og alderspsykiatrisk avdeling. Levanger har vært invitert inn i samarbeidet.
Dette har styrket kompetansen i vårt nedslagsfelt til beste for pasientene nord i Trøndelag.

I mandatet fra direktøren om den «Pasientorienterte organiseringen» bes det spesielt om at
alderspsykiatrien på Levanger samarbeider med somatikken med tanke på Psykiatriløftet Levanger.
Vi samarbeider med mange avdelinger i somatikken i dag og dette bør videreutvikles og formaliseres.
Samarbeidet mellom alderspsykiatrien og geriatrien ved Sykehuset Levanger har utviklet seg over
lang tid, vi har flere eksempler på dette. Siden 1999 har vi hatt ukentlige samarbeidsmøter med
geriatrisk fagkompetanse. De siste par årene har vi hatt månedlige organiserte
røntgendemonstrasjoner der leger i alderspsykiatri, geriatri, nevrologi, habilitering og psykologer

innen disse fagfeltene har mulighet til å delta. Både geriatrisk avdeling og alderspsykiatrien har nylig
vedtatt å inngå i NorKog – et nasjonalt register for personer med kognitiv svikt og
demenssykdommer. Seksjon Alderspsykiatri har for tiden to doktorgradsstipendiater. Det forskes
blant annet på forekomst av tidlig debuterende demenssykdommer. Dette bidrar til at seksjonen
videreutvikler sin særskilte kompetanse på utredning av kognitiv svikt, i tråd med nasjonale føringer
og retningslinjer. Med innholdet i «Nasjonal faglig retningslinje om demens», ser vi at seksjonen
utfører de anbefalte oppgavene. Det er vektlagt et samarbeid med fastleger, sykehjemsleger og de
kommunale tjenestene, med tanke på overføring av kompetanse. Det er av største betydning å
bringe med denne kompetansen inn i alderspsykiatrisk sengepost.
Vi har erfart betydningen av samarbeid med leger, både fra geriatri og nevrologi, i tillegg til
nevropsykolog/psykolog og sykepleiere/vernepleiere/ergoterapeuter/fysioterapeuter innad i egen
seksjon. I tillegg også med psykologer og leger fra andre fagområder i egen klinikk. Vektlegging av
samarbeidet mellom fagfeltene geriatri, alderspsykiatri, nevrologi og farmakologi- slik det er skissert i
Regional plan for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge 2016-2020- kommer ikke tydelig fram i
Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF.

Til slutt siteres fra «Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern» som blant annet sier dette:
«Funksjonsfall:
Det er lagt vekt på fall i funksjon som alvorlighetskriterium, uansett diagnose. Hvor raskt et eventuelt
funksjonsfall har oppstått er viktig i vurdering av hastegrad og fastsettelse av frist.
Varighet vil ha betydning for sannsynligheten for spontan bedring.
Alder:
Pasientens alder kan påvirke alvorligheten av tilstanden. Den vil også kunne påvirke forventet nytte
ved ulike typer behandlingstiltak.
Behandling og tiltak som kan bedre livskvalitet, symptom- og funksjonsnivå til de eldste, skal ikke
begrenses på grunn av høy alder».

Med vennlig hilsen
Elin Vikan Røsæg
Seksjonsleder Alderspsykiatri
Avdeling Levanger
Tlf. 74 09 76 58 | Lync

Høringsuttalelse angående bildediagnostikk

Det fremtidige behovet for bildediagnostikk frem mot 2020, baseres på en framskriving av et estimat
av antall stuer, og ikke det reelle antallet stuer som faktisk befinner seg i HFet. Dette estimatet baserer
seg på antallet undersøkelser i dag, og gir et høyere estimert antall stuer enn det som er reelt, da HNT
har lengre åpningstid pr stue enn det Sykehusbygg legger til grunn for sine beregninger. Dette er
uheldig, da det kan gi inntrykk av at det er flere stuer i HNT enn det faktisk er. F.eks. utførte en i HNT
19400 CT undersøkelser i HNT i 2017. I følge sykehusbyggs beregninger skulle en da hatt 4 CT
maskiner. I virkeligheten har vi kun to. Dette medfører at det ikke er mulig å ta unna den forventede
økningen i undersøkelser frem mot 2020 uten at det investeres i nytt utstyr, dette kommer ikke godt
frem da en fra Sykehusbygg allerede sier at en har 4 CT maskiner.
Legger en «Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk» til grunn,

så ser en at bruken av bildediagnostikk varierer mellom de forskjellige HF. HNT ligger lavest
i landet når det kommer til MR undersøkelser pr 10 000 innbyggere, og også litt under
gjennomsnittet når det kommer til bruken av CT undersøkelser. En må anta at denne
forskjellen til dels skyldes mangel på tilgjengelig utstyr.
Når man da bruker tall på utførte undersøkelser som grunnlag for å beregne det fremtidige
behovet, så medfører det at man estimerer et høyere behov for å investere i bildediagnostisk
utstyr i f.eks. Helse Møre-og Romsdal (som allerede ligger nest høyest i landet på forbruk av
MR pr 10 000 innbygger) enn i Helse Nord-Trøndelag som ligger lavest i landet i forbruk av
dette.
I stedet for at denne skjevheten i pasienttilbud forsterkes igjennom beregningsmodellen, burde
en bruke en modell der en tilstreber et likt pasienttilbud i hele Helse Midt-Norge.
For å beregne hva som trengs av bildediagnostisk utstyr bør en da se på hva som er
landsgjennomsnittet i forbruk av slike tjenester pr 10 000 innbyggere, og ut i fra dette beregne
behovet for fremtidige innvesteringer i bildediagnostisk utstyr i HNT.
Ut i fra en målsetning om at tilbudet skal være likt i hele Helse Midt-Norge.

Mvh

Sissel Hegdal, Klinikkleder Medisinsk Serviceklinikk
Bo Frederiksen, Avdelingsleder Avdeling for Bildediagnostikk Namsos
Rune Wagnild, Avdelingsleder Avdeling for Bildediagnostikk Levanger

Høringsuttalelse på strategisk utviklingsplan for HNT
– fra miljøleder.

Vårt engasjement og forpliktelse for ytre miljø og klima bør bli tydelig synliggjort også i strategisk
utviklingsplan. Denne høringsuttalelsen begrenser seg til å dette – og anbefaler at følgende tas
med :

Nåsituasjon:
HNT har miljøbevisste medarbeidere og ledere, og i 2014 ble HNT miljøsertifisert etter ISO 14001.
Foretaket tar sitt samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere
miljøpåvirkning fra egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Miljøstyringssystemet ble i 2017
resertifisert for nye tre år etter ISO 14001, og HNT lever dermed opp til det nasjonale kravet om

at alle helseforetak skal være miljøsertifiserte.
Fremtid:
Styret i HNT har vedtatt en miljøpolitikk som gir både retningen og strategien for våre verdivalg for et
bedre ytre miljø. Miljøpolitikken skal være styrende i det videre arbeidet med å redusere
miljøutfordringene knyttet til moderne sykehusdrift. Det blir viktig å være tidlig ute med å ta i bruk
ny teknologi som vil gi nye behandlingsmuligheter og mer effektiv bruk av ressurser, og dermed også
gi positive miljøgevinster. Å levere høy kvalitet på våre helsetjenester er vårt viktigste bidrag til godt
ytre miljø.

Ove A. Pedersen, Miljøleder HNT, Avdeling for fag og teknologi
Levanger 26. januar 2018
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Kommentarer og endringsforslag. Vi har begrenset oss til: Kap. 6.2 pt D
Overordnet mål
Det står: «Det skal ikke være uønska variasjon i det faglige tilbudet.» Dette med variasjon er uklart.
Anbefaler at det står: «Det skal ikke være ulikheter i det faglige tilbudet og variasjon i kvalitet skal
unngås».

D

Kontinuerlig forbedring
Videreutvikle strukturer for systematisk forbedringsarbeid.
Ta i bruk Modell for forbedring (Model of improvement)
som standard forbedringsmetodikk for å etterleve «Forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.»
Ref:
http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoderog-verktoy/modell-for-forbedring-langley-nolan
Alle ledere og fag/kvalitetsrådgivere skal ha
grunnleggende kompetanse i forbedringsarbeid.
Alle klinikker etablerer risikotavler, resultattavler og
forbedringstavler som verktøy for registrering, evaluering og
forbedring av egen virksomhet
Utnytte gode kilder i forbedringsarbeidet som for eksempel
kvalitetsregistre, avviksmeldinger, GTT, internrevisjoner,
risikovurderinger og andre tiltak i regi av
pasientsikkerhetsprogrammet.
Resultater fra forbedringsarbeidet skal synliggjøres. Det bør
etableres en permanent posterutstilling ved begge sykehus
som viser klinikkenes forbedringsarbeid.
Bygge en kultur og kompetanse for kvalitet og pasientsikkerhet.

Ove Pedersen - Natalia Skorobogataia - Torstein Rønningen
Seksjon for kvalitet og fag
SVU

∞

Høringsinnspill til Strategisk utviklingsplan fra Avdeling for fysio- og ergoterapi NA og LE
Vi ønsker å gi innspill til følgende:
2.1. Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet
2.1.2. Pasientforløp
Nasjonale pakkeforløp
Bør ta med at også pakkeforløp hjerneslag skal implementeres i 2018, forslag:
Nye nasjonale pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus og pakkeforløp hjerneslag er planlagt
implementert i 2018.

2.3 Oppgavedeling og samhandling
Samarbeid med avtalespesialister og private:
Helse Nord-Trøndelag har en egen rehabiliteringsenhet, men med begrenset kapasitet.
Det er derfor behov for samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner. (s. 24)
Rehabilitering foregår i spesialisthelsetjenesten, i rehabiliteringsinstitusjoner og i kommunene.
Det blir feil å knytte behovet for avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner kun opp mot
begrenset kapasitet i sykehuset; det handler om rett behandling på rett sted til rett tid. Tidlig
spesialisert rehabilitering kan være aktuelt for medisinsk stabile pasienter med mindre komplekse
funksjonstap der det fortsatt er behov for spesialistvurdering og høy intensitet i
rehabiliteringsforløpet.
Tidlig spesialisert rehabilitering i sykehus er karakterisert av høy medisinsk faglig kompetanse
kombinert med rehabiliteringskompetanse, høyspesialiserte team, høy diagnosespesifikk
kompetanse og bruk av strukturerte verktøy. Rehabiliterende tiltak iverksettes ved akuttavdelinger
med tverrfaglig tilnærming kort tid etter sykdom og/eller skade, som i slagenheter. Nasjonal
traumeplan sier at det skal fokuseres på å koordinere tverrfaglig engasjement som tilstrebes under
opphold på intensivavdeling og videre under oppholdet på sykehuset i henhold til kompetanse og
tilgjengelige ressurser. Fysioterapi, fysikalsk medisin og rehabilitering skal kobles tidlig inn. Vurdering
gjøres i løpet av 72 timer etter ankomst traumesenter. Pasienter skal vurderes mht behov for
psykososialt tilsyn.
Pasienter med komplekse utfall og behov for videre spesialisert rehabilitering i sykehus kan
overflyttes til avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i HNT som tilbyr døgnbasert spesialisert
tverrfaglig rehabilitering.
Forslag til endret formulering:
Fra 1. januar 2018 er det inngått avtaler med 11 rehabiliteringsinstitusjoner. Tidlig spesialisert
rehabilitering kan være aktuelt i private rehabiliteringsinstitusjoner for medisinsk stabile pasienter
med mindre komplekse funksjonstap som fortsatt har behov for en spesialistvurdering og en høyere
intensitet i starten av rehabiliteringsforløpet. Helse Nord-Trøndelag har en egen fysikalsk-medisinsk
rehabiliteringsavdeling for pasienter som har behov for høy medisinsk-faglig kompetanse kombinert
med rehabiliteringskompetanse og tverrfaglig tilnærming.
Fra 1.7.2017 kan alle pasienter som har rett til rehabilitering fritt velge mellom
offentlig og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Midt-Norge. For å
systematisere datagrunnlag tilknyttet nasjonale kvalitetsmål for rehabiliteringsfeltet skal det utvikles
minst ett generisk funksjonskartleggingsverktøy som kan innføres i rehabiliteringstjenestene i
helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner. Helsedirektoratet har ansvar for å arbeide med å

finne et felles funksjonskartleggingsverktøy som vil gi pasienter et grunnlag for å ta et informert valg
mellom ulike behandlingssteder som tilbyr spesialisert rehabilitering.

Spørsmål til utviklingsplanen:
Tiltaksområdene i kapittel 6 er overordnet formulert, de er ikke ansvarliggjort eller målbare.
Går det an å være mer konkret for å gjøre det videre arbeidet mer forpliktende? Kan det i
innledningene til de ulike områdene legges forventninger til hvem som har ansvar for å bidra til at
tiltakene følges opp samtidig som man holder det åpent siden mange områder er et felles ansvar?
Hvordan skal vi klare å evaluere tiltakene i 2022?
Eksempler:
6.1 Pasientenes helsetjeneste – brukertilfredshet
Skjønner ikke hvorfor brukertilfredshet er med i overskriften, men det ligger kanskje i malen?
Pasientenes helsetjeneste handler om å legge til rette for en aktiv og deltakende rolle for pasienter
og pårørende. Helsetjenesten må tilby forutsigbarhet, kvalitet og redusert ventetid blant annet.
Vi har oppdrag fra nasjonalt hold om å ta i bruk samvalgsverktøy og pasientrapporterte data
(PROM/PREM) skal inkluderes for å danne grunnlag for evaluering og utvikling av helsetjenestene.
Forslag:
Kan man under punkt A) Informerte valg legge til at vi skal ta i bruk samvalgsverktøy der det er
aktuelt. Dette kan i tillegg måles.
Under punkt B) Brukerundersøkelser: Kan vi være konkret og si at vi aktivt skal benytte
pasientrapporterte data for å evaluere og utvikle helsetjenestene?
Avdeling for fag og teknologi vil være en viktig støttespiller for de kliniske miljøene for å komme i
gang med dette.

6.2. Pasientbehandling – faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet og pasientopplæring,
A) Aldrende befolkning
Savner ambulant virksomhet her selv om det i Handlingsplan for samhandling mellom kommunene i
Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF 2018 – 2021 sies at ambulante tjenester skal
kartlegges. Innen somatikken er ambulant virksomhet nedprioritert, mens man innen psykiatrien,
habiliteringstjenesten og alderspsykiatriske tilbud benytter dette og hjemmesykehus beskrives som
svært pasientorientert (s. 74). Kan ambulante tjenester ses på som gevinst da det ikke krever areal
ved sykehusene?
Helsetjenesten bruker store ressurser på en prosentvis liten gruppe pasienter. Noen av disse er
skrøpelige eldre med hyppige innleggelser. Viser til Strategisk utviklingsplan St. Olavs hospital
(16.1.18) som har med en beskrivelse av risikogrupper og tilnærming (gjelder ikke bare eldre):
«Høyrisiko-gruppe»: 1-5 %, krever oppfølging av team på tvers av 1. og 2. linjetjenesten.
»Pasienter med økende risiko»: 15 – 35 %, har 2 eller flere sykdommer samtidig, følges av 1. og 2.
linjetjenesten.
Gruppe med lav risiko for sykehusinnleggelse støttes med læring og mestring for egenomsorg.

Et slikt tankesett medfører at vi planlegger ulik tilnærming ut fra risikovurdering. Vi strever med å få
til forebygging. Kan vi i perioden for utviklingsplanen se om vi kan endre tilnærming til
«høyrisikogruppen», evt. om vi kan identifisere pasienter som tilhører denne gruppen (hyppige
innleggelser f eks.).



Opprettet tverrfaglig samarbeid der det er hensiktsmessig.
Tverrfaglig samarbeid er gjennom planen trukket frem som gunstig, eksempler:
5.1.5. Aktivitetsvekst og poliklinikk
Økt tverrfaglighet i poliklinisk utredning bør vurderes som en framtidig arbeidsform der det kan
gi god effekt.
5.4.2. Satsingsområder
For å kunne drive god behandling, er vi helt avhengig av gode fagmiljø og tverrfaglighet.

Innspill:
Kan man i utviklingsplanen si noe om hvor det er ønskelig med tverrfaglig innsats? Hvem definerer
når det er «hensiktsmessig»? Mange tilbud er allerede tverrfaglig. Ønsker man i tillegg at spesialister
på tvers av fagområde skal samarbeide mer strukturert? Ønsker man at det jobbes mer i tverrfaglige
team, gjerne på tvers av avdelinger og tjenestenivå? Hva med tverrfaglige ambulante tjenester?

Ett av de 5 satsingsområdene som beskrives for HNT i perioden 2018 – 2022 omhandler Rekruttering
– kompetanse; Det er viktig at det opprettholdes robuste fagmiljø, rett person på rett plass og
tilstrekkelig og god kompetanse.
Jobbglidning er nevnt under 2.5 Bemanning og kompetanse:
For å sikre effektiv drift og rett kompetanse på rett plass gjennomføres det fortløpende tiltak som
innebærer endret oppgavefordeling mellom yrkesgrupper. Eksempler på dette er jobbglidning mellom
leder og sekretær og fra lege til sykepleier.
Innspill:
Vi mener det ligger et potensiale i å benytte flere faggrupper inn ved utredning, eksempelvis ved
muskel- og skjelettlidelser som vi vet fører til stort helsetap. En oppgaveglidning mellom lege og
fysioterapeuter/ergoterapeuter bør også vurderes når man skal se på aktuelle områder for
jobbgliding og nye måter å drive kontroll og oppfølging av polikliniske pasienter (6.2). Vi er nære
samarbeidsparter i kirurgisk poliklinikk både i Namsos og Levanger, ved fysikalsk-medisinsk
poliklinikk, barnepoliklinikken og revmapoliklinikken. Denne kompetansen kan benyttes i større
utstrekning enn idag.
Ved flere tilstander kan det være hensiktsmessig å prøve ut konservativ tilnærming før man går for
kirurgi, som ved ulike typer leddproblematikk (eks. skulder, hofte, kne). Dette er ikke nevnt i
utviklingsplanen. Fysioterapeuter/ergoterapeuter samarbeider tett med førstelinjetjenesten og kan
samarbeide om å kvalitetssikre konservative tiltak som man ønsker å prøve ut før kirurgi.
På vegne av avd. for fysio- og ergoterapi,
Tove Vannes Sundby

Høringssvar Strategisk utviklingsplan for Helse
Nord-Trøndelag HF fra Avdeling for
laboratoriemedisin
-for planperioden 2018 – 2022 og framtidsutsikter mot 2035
Generelt
Dokumentet er oversiktlig bygd opp, men svært omfattende. Ellers er det vanskelig å spå inn i
framtida med den farten den teknologiske utviklinga har innen medisinsk teknisk utstyr, IKT,
roboter og kunstig intelligens som vil få betydning for drifta framover. Det kommenteres ikke
på realismen i tall som er framskrevet her.
Kommentarer
Laboratoriemedisin er ikke omtalt i (særlig grad) i dokumentet.

Poliklinisk prøvetaking
Prøvetakingslaboratoriet har pr i dag for lite prøvetakingsplasser. Det er framskrevet at
poliklinikk vil øke med 44 % fram mot 2035. Det betyr at hvis ikke pasientene skal sitte å
vente, må antall prøvetakingsplasser øke med i hvert fall med 3-4 plasser. Det er knyttet stor
usikkerhet til dette da pasientnært utstyr er under stadig utvikling og annen type utstyr som
selvtestingsapparater.
Mikrobiologi
Det nasjonale målet er at bruken av antibiotika skal reduseres med 30% innen 2021 og at et
tiltak for å nå målet, er etablering av A-team ved foretaket.
Under utviklingstrekk og framskrivning står følgende:
«For at antibiotika også i framtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige
infeksjonssykdommer, må forebygging av antibiotikaresistens prioriteres høyt.
Parallelle strategier med forebygging av infeksjoner, hurtig og nøyaktig diagnostikk, samt
nøktern antibiotikabruk (antibiotikastyringsprogram) er pekt på som viktige for å bremse opp
utviklingen av antibiotikaresistens.»
For at en skal nå dette målet, er det viktig med spesialister innen mikrobiologi som kan
veilede klinikerne.
Under rekruttering står det:
«Rekrutteringssituasjonen viser at det er utfordringer knyttet til det å få tak i nok
legespesialister, psykologspesialister og spesialsykepleiere.»

Rekruttering av legespesialister innen laboratoriemedisin er svært vanskelig. (Det må inn i
dokumentet.) Dette må ha en ha fokus på når en skal prioritere hvilke spesialister foretaket
skal rekruttere (jfr.5.4.2.2)
Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
Utvikling innen teknologi, IKT og ny metodikk vil få stor betydning for laboratoriedrifta
framover. Dette skaper behov og forventing til nye analyser. Det er også utfordrende i forhold til
arbeidsmiljø, kompetansebehov og kostnader.

Det blir stadig mer automatisert, mer autovalidering og ekspertsystem. (Dette vil påvirke
laboratoriedrifta og spesielt innen mikrobiologi hvor det i dag er mange manuelle metoder
som med tiden vil bli automatisert.) For å følge utviklingen, er det nødvendig at det finnes
midler til investering av utstyr som tilfredsstiller behovet for god diagnostikk og behandling.

Samhandling med kommunehelsetjenesten
Det er et mål at prøver fra kommunehelsetjenesten sendes HNT HF. Det jobbes aktivt med
elektronisk oppkobling og å møte konkurransen fra privat laboratorier. At prøver undersøkes
lokalt betyr bedre utnyttelse av kostbart utstyr. At alle svar er samlet et sted kommer
pasientene og rekvirentene til gode. Her trengs flere legespesialister til tolking av svar og
veiledning. (Jfr rekruttering i punktet over)

Levanger 26.01.18
For Avdeling for Laboratoriemedisin
Sissel Moksnes Hegdal
Avdelingsleder / Klinikkleder

Høringssvar/innspill på utkast til Strategisk utviklingsplan
for Helse Nord – Trøndelag HF
Seksjon for Læring og Mestring

Læring og Mestring i pasientens helsetjeneste
I Helse Midt-Norge har helseforetakenes kliniske avdelinger ansvaret for pasient og
pårørende opplæringen. LMS har en støttefunksjon opp mot avdelinger og poliklinikker.
LMS skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og
pårørendeopplæring i samarbeid med kliniske avdelinger og brukerorganisasjoner.
På lik linje med andre helsetjenester skal pasienter og pårørende få relevant opplæring til
rett tid på rett sted. Målet er at pasientene skal ha mulighet til å forebygge og håndtere egen
sykdom i så stor grad som mulig. Ifølge Strategi 2030 skal spesialisthelsetjenesten
interessere seg mer for den kan bidra med for å forebygge og begrense sykdomsutvikling og
øke pasientenes mestring og egeninnsats.
Viser til Handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende, Helse Midt-Norge,
2017-2021, som er basert på Helse Midt-Norge RHF sin strategi 2030 som skal angi
prioriterte satsningsområder og tiltak for det regionale helseforetaket og helseforetak i
regionen.

Likeverdige helsetjenester
Opplæring av pasienter og pårørende skal være en del av det standardiserte pasientforløpet,
uavhengig av språk, kultur og levesett.
Legge til rette for universell utforming av opplæringstiltak med hensyn til språk, kultur og
funksjonsnivå
Styrke helsepersonells kompetanse i sørsamisk kulturforståelse og levesett.

Norsk nettverk for helsefremmende Sykehus og helsetjenester (HPH)
Helse Nord-Trøndelag HF har vært medlem av Norsk nettverk for helsefremmende Sykehus
og helsetjenester (HPH) siden 2003, Helse Nord-Trøndelag har etablert en et lokalt HPH
nettverk.

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) er et nasjonalt
nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)
nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere WHO prinsipper om
helsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til pasienter, ansatte, lokalsamfunnet og
miljøet til sykehus og helsetjenester. Nettverket skal jobbe med og bidra til en større
forståelse av hva helsefremmende og forebyggende arbeid i sykehus og helsetjenester er.
Visjon:
Bedret folkehelse gjennom forebyggende og helsefremmende aktivitet.
Mål:
Helsefremmende sykehus og helsetjenester skal innarbeide verdier, strategier og standarder
for forebyggende og helsefremmende arbeid i sin organisasjonsstruktur og kultur.
Helse Nord-Trøndelag HF har som det første/eneste helseforetak i Midt-Norge ansatt egen
velferdskonsulent og frisklivskonsulent for forebygging og helsefremmende aktiviteter til
helsepersonell. Dels er aktivitetene åpne for alle ansatte, dels gjelder tilbudet individuelle
treningsopplegg etter avtale med leder og frisklivskonsulenten.

Utvikle robotassistert kirurgi ved Sykehuset Namsos
Fagmiljøet ved Sykehuset Namsos er blant landets fremste innen kirurgi med
kikkehullsteknikk, noe som gir pasienter færre og mer begrensede kirurgiskader, mindre
smerter og raskere rekonvalesens. Det er godt for pasienten og det er god
samfunnsøkonomi.
Neste trinn kikkehullsteknikk skjer med hjelp av en ny generasjon roboter. Disse er svært
egnet for kirurgi i mage og tarm, og gir kikkehullsteknikken et større anvendelsesområde enn
ved dagens løsning. Styringen av inngrepet blir mer presist og oversiktlig, risiko for
kirurgiskader begrenses ytterligere, sjansen for vellykkede inngrep øker og teknologien
utvider hva som er aktuelle tilstander for kikkehullsteknikk.
Robotassistert kirurgi vil gi en kvalitet som blir foretrukket av pasienter, leger og
myndigheter.
Fagmiljøet ved Sykehuset Namsos har perfeksjonert kikkhullsteknikk. Det neste naturlige
trinnet er å etablere seg som en av landets fremste innenfor robotassistert gastro- og
gynekologisk kirurgi. Dette vil bidra til å utvikle et allerede godt samarbeid med
universitetssykehuset St. Olavs Hospital.
En modell forankret i St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge gir mulighet for at Sykehuset
Namsos kan ta visse operasjoner for hele eller store deler av Midt-Norge. Sykehuset kan
også være en naturlig stasjon i utdanningsløpet for nye kirurger/gastrokirurger i Midt-Norge.
Slik kan samarbeid mellom Sykehuset Namsos, St. Olavs Hospital/Helse Midt-Norge legge til
rette for kirurgisk aktivitet som underbygger et vaktteam på minst 6 gastrokirurger.
Dette vil i seg selv vil være sterkt rekrutterende og underbygge sykehusets evne til å tiltrekke
seg et nødvendig antall gastrokirurger. Det bidrar også til å realisere Stortingets vedtak om
akuttkirurgisk tilbud av høy kvalitet i et omfattende geografisk område:
«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at
de regionale helseforetakene starter en prosess med å ﬂytte mer av den elektive kirurgien i
foretaket til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den
generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene.»
Akuttkirurgisk beredskap krever rekruttering av kompetent personell og tilstrekkelig planlagt
kirurgi.
Robotassistert kirurgi kan bidra til å realisere Stortingets vedtak, øke samhandlingen på tvers
av sykehus og bidra til å styrke utdanningen av gastrokirurger i Midt-Norge.
Robotassistert kirurgi er imidlertid ikke begrenset til å gjelde gastrokirurgi. Det er naturlig å
utnytte styrken til et lite sykehus ved å koble flere fagområder på utviklingen rundt
robotassistert kirurgi. Det vil i første rekke gjelde gynekologisk kirurgi.

Kirurgirobot kan tas i bruk innenfor dagens bygningsmessige rammer ved Sykehuset
Namsos. En forbedret tilpasning og optimalisering kan oppnås gjennom den planlagte
utbyggingen ved sykehuset.
Oppsummert kan en samarbeidsløsning rundt robotassistert kirurgi ved Sykehuset Namsos:
-

forsterke sykehusets rekrutteringsevne

-

heve kvaliteten på pasientbehandlingen ytterligere

-

bidra til en stabil, spesialisert vaktordning

-

utvikle nye samarbeidsmodeller på tvers av sykehus i Midt-Norge, også innen
utdanning

-

bidra til at Stortingets vedtak om akuttkirurgi i Nasjonal sykehusplan underbygges og
realiseres

Mvh Hallvard Græslie
Seksjonsoverlege kir avd
Sykehuset Namsos

Høringsinnspill til Strategisk utviklingsplan fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Vi ønsker å gi følgende innspill :
Det er gjort et grundig og systematisk arbeid. Samtidig er planen omfattende, og framstår derfor som
litt lite tilgjengelig for praktisk bruk. Kunne det siste kapitlet vært strammet opp og konkretisert mer?
Viser til slik det er løst i Strategisk utviklingsplan, kapittel 6, for St.Olav, som nå er ute på høring for
2.gang.
Vi foreslår et eget delkapittel om rehabilitering der strategi for en helhetlig tenkning om
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i HNT beskrives, og sett i sammenheng med utvikling av
helhetlige forløp sammen med kommunene. Alternativt at fokus på rehabilitering og mestring som
strategisk virkemiddel for å møte fremtidens helseutfordringer kommer tydeligere fram i planen.
St.Olav har tatt inn følgende som ett av flere tiltak under satsningsområdet «Vi øker kapasitet og
kvalitet på utredning og behandling gjennom kontinuerlig forbedring»: «Vi utvikler våre
rehabiliteringstjenester i takt med behov for å legge til rette for optimal mestring hos våre pasienter i
et nært samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt» (Høringsnotat Strategisk utviklingsplan
St.Olav, 2. høringsrunde, side 39). Denne formuleringen kunne også vært tatt inn i Strategisk
utviklingsplan for HNT.
For øvrig har vi følgende kommentarer og forslag til endringer/tilføyelser på konkrete formuleringer i
Strategisk utviklingsplan HNT:
Kap. 2.3. Oppgavedeling og samhandling
Samarbeid med avtalespesialister og private
I dette avsnittet står det:
« … Helse Nord-Trøndelag har en egen rehabiliteringsenhet, men med begrenset kapasitet. Det er
derfor behov for samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner…»
Dette er en upresis fremstilling av fakta, og den ovennevnte setningen bør strykes. Rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten kan foregå i spesialavdelinger i sykehus- som tverrfaglig spesialisert
rehabilitering, i moderavdeling i tidlig fase, med ambulante tjenester og i private
rehabiliteringsinstitusjoner. Hvor helsehjelpen bør ytes avhenger av hvor kompleks
funksjonsnedsettelse den aktuelle pasient har- medisinsk, kognitivt, sosialt, psykisk. Dette handler
om en omforent forståelse om rett pasient på rett sted til rett tid, og fordrer tett dialog mellom
fagmiljøer internt i sykehusene, med de private rehabiliteringsinstitusjonene og ikke minst med
kommunene.
Dersom det skal stå noe spesifikt om de private rehabiliteringsinstitusjonene i dette avsnittet foreslår
vi følgende: HNT skal samhandle med de private rehabiliteringsinstitusjonene og bidra til at de inngår
som en naturlig del av helhetlige pasientforløp.
Konkrete forslag til endringer i teksten (satt inn med rød skrift):
Kap. 4.3. Bemannings- og kompetansebehov - tilføyelse mellom avsnitt 3 og 4:
…. Rapport fra Helsedirektoratet (2014)62 skriver at Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivninger viser
at det i 2035 kan mangle nærmere 80 000 personer med helsefaglig utdanning. Antall eldre i
befolkningen vil øke drastisk. Nærmere én million vil være over 67 år i 2025, og en kvart million over
80 år. Færre yrkesaktive vil jobbe, betale skatt og finansiere velferdsstaten. Antall trygde- og

velferdsmottakere vil øke. Økning i antall eldre vil føre til at flere rammes av de store
diagnosegruppene kreft, hjerneslag, hjertesykdom og lungesykdom. En del av disse pasientene vil
trenge store helseressurser grunnet blant annet reinleggelser i sykehus. Der det anses nødvendig er
det viktig å møte disse pasientgruppene med tidlig spesialisert rehabilitering for å skape gode
pasientforløp og mestring.
Sammenlignet med andre land har Norge god personelldekning. Likevel viser framskrivninger at vi
står overfor mangel på personell og kompetanse i helse- og omsorgssektoren…
Kap 5. Analyse og veivalg – tilføyelse etter avsnitt 3:
… Det vil bli endring i helsetjenesten på grunn av medisinsk fagutvikling, nye IKT- og e-helsesystemer,
nye samarbeidsformer, sykdomsutvikling, livsstilsendringer og endret brukerrolle. Det er viktig å sikre
fleksibilitet og riktig dimensjonering av tilbudet til den kritisk syke pasienten, samtidig som vi må ha
gode pasientforløp for store pasientgrupper og pasienter komplekse, kroniske lidelser. Tverrfaglig
spesialisert rehabilitering med sin kompetanse på nettopp mestring, samarbeid og forløp må
inkluderes i tidlig fase til de som trenger det.
Kap. 5.4.2. Satsningsområder – tilføyelse i avsnitt 4:
… Det satses på pasientlogistikk og standardiserte pasientforløp, og dette skal være med på å sikre
effektiv pasientbehandling med god kvalitet og god samhandling. I den forbindelse må rehabilitering
inngå som en naturlig del av pasientforløpet til de kronisk syke. Samhandlingen med kommunene er
helt essensiell for å kunne møte de utfordringer som beskrives fremover. Vi må samhandle godt på
systemnivå, og det må være en god dialog og samhandling rundt den enkelte pasient…
Kap. 5.4.2.1. Samhandling med kommunene – tilføyelse i avsnitt 2:
… Kontinuitet og nærhet er kvaliteter mange pasienter med kronisk sykdom etterspør.
Hjemmebehandling og ambulerende tilbud vil kunne styrke oppfølgingen av kronikerne.
Dette er pasientgrupper med stort behov for oppfølging, både fra kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, og her trengs gode og trygge forløp. Rehabiliteringsfaglig kompetanse må
trekkes inn i dette arbeidet.
Samhandlingsreformens formål er vanskelig å oppfylle. Helse Nord-Trøndelag og kommunene må
fortsatt ha fokus på oppgavedeling og samarbeid…
For øvrig registrerer vi at det ikke er tatt inn noe om strategier knyttet til det å yte likeverdige
helsetjenester opp mot minoriteter og migranter. Vi foreslår igjen å se til St.Olav, se s. 34 kap 5.20 –
Gode tilbud til fremmedkulturelle – likeverdige helsetjenester.

På vegne av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering HNT

Elin Marita Segtnan Ytterstad
Avdelingsoverlege
28.01.2018

Nancy Haugan
Avdelingsleder

Høringsuttalelse Strategisk utviklingsplan
v/ Driftsråd, klinikk for kirurgi, sykehuset Namsos 26.01.2018
Driftsrådet ved klinikk for kirurgi sykehuset Namsos ønsker å komme med innspill til innhold
i Strategisk Utviklingsplan, HNT. Det kirurgiske fagmiljø i klinikken kjenner den kliniske
virksomheten fra «innsiden» og vil på denne måten bruke sin erfaring og kompetanse til å
bidra i arbeidet med Utviklingsplanen.
Høringsuttalelsen omfatter kun deler av utviklingsplanen hvor man har sett behov for en
presisering og grundigere redegjørelse for det aktuelle tema; samt der man har funnet
mangler i tekst.

Generelle betraktninger
1. Vi skal være gode lagspillere og tenke helhet og samhandling:

Nord-Trøndelag har tradisjonelt sett vært inndelt i opptaksområder etter befolkningsgrunnlag : Sykehuset Levanger (2/3) og Sykehuset Namsos (1/3)
Disse geografiske og regionale grensene er utdaterte fordi:






HNT har funksjonsfordeling innen flere fagområder. Enkelte avdelinger har
fylkesfunksjon for pasientgrupper og behandling - det kan på sikt bli flere.
Sørdelen har stor pasientlekkasje til St Olavs - norddelen vil etter all sannsynlighet
utvide sitt opptaksområde når Helgelandssykehuset blir bygget.
Sykehusene bør i større grad være åpne for å utnytte ledige ressurser hos hverandre
for å sikre lik tilgang til helsetjenester samt redusere ventetid.
Ett Trøndelag – skal det være ett eller to foretak i fylket frem mot 2035? Det er
naturlig å tenke seg en sterkere tilknytning til St Olavs Hospital.
Grenser mellom opptaksområder fremmer ikke samarbeid mellom sykehus.
Dersom man skal lage et grunnlag for sykehusene må andre faktorer legges til grunn
– jfr punkt ovenfor.

2. Vi skal rekruttere, utvikle og beholde personell:
Nasjonal sykehusplan sier at det skal være 2 akuttsykehus i HNT . Det er videre gjort vedtak i
styret for HNT og HMN at dagens akuttkirurgiske beredskap ved sykehusene er et minimum
og skal beholdes (s 70) Beslutningen om akuttfunksjoner fremmer rekruttering og gir en
stabilitet fagpersonellet ønsker og trenger. Ingen søker seg til våre sykehus dersom deres
fagområder /funksjoner er truet. Når man først har bestemt dette, må man også se på
konsekvensene dette medfører og sørge for at personellet får nok kompetanse for å kunne
utføre disse oppgavene.
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Eksempel:



En kirurg som skal operere en pasient med akutt tilstand i magen (for eksempel tarmslyng)
må få nok trening på prosedyren under planlagte og kontrollerte forhold.
En intensivavdeling som skal kunne håndtere kritisk syke pasienter bør ha nok volum på
dette i hverdagen.

Bygg
I Strategisk Utviklingsplan er behov for bygningsmessige tiltak ved sykehusene beskrevet.
Det henvises til prioriterte tiltak i Utviklingsplan 2015; herunder Kombinasjonsbygg Namsos
Prosjektet beskrives som et bygg for spesialisthelsetjenesten i kombinasjon med
kommunale tjenester. (s.7)
Det ble i 2015 gjennomført et Idefaseprosjekt i regi av Sykehusbygg; hvor det ble identifisert
en rekke funksjoner i eksisterende bygg med behov for utbedring og nybygg. Rapport fra
Idefase inneholder en omfattende utredning av bla operasjonsstuer, dagkirurgisk enhet/
oppvåkning, intensiv, akuttmottak, AMK, ambulanse, poliklinikker og sengeposter.
Kommunal legevakt og areal for kommunale senger som en del av nybygg er beskrevet.
Idefaseprosjektet beskriver 4 ulike alternativer for videre arbeid inn i en konseptfase.
Det etterlyses lenke til Idefaserapport eller at denne er vedlegg til Utviklingsplanen.
I innledning til kapittel 6.9 i Strategisk Utviklingsplan beskrives generelle utfordringer knyttet
til bygningsmasse, samtidig som det legges begrensninger i mulighet for bygningsmessige
tiltak frem mot 2030 pga økonomi. Det er i samme avsnitt sagt noe om bygg som peker seg
ut som et nødvendig tiltak. (s 82). Det er uklart hvilket bygg som er omtalt og hvorfor dette
er tatt inn i teksten. Det etterspørres her en tekst som henger sammen med oversikt over
prioriteringer Jfr figur 6.1 ( s 83)
Figur 6.1 viser plan for renovering og tilpasning av nybygg i en tidsakse – her i kronologisk
rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Psykiatriløftet SL
Dialyse / flytting av dagkirurgi SL
Helikopterlandingsplass SN
Kombinasjonsbygg SN
Senger og poliklinikk SL
Sanering/nybygg SL

Som nevnt innledningsvis er det gjort et grundig utredningsarbeid vedr status og behov for
utbygging/modernisering gjennom Idefaserapport Kombinasjonsbygg Namsos. Eksisterende
operasjons- og intensivavdeling/dagkirurgisk enhet ved sykehuset er tatt i bruk i 1990 og er
tilpasset datidens krav til areal og utstyr. Arealene tilfredsstiller ikke dagens standard og
begrenser muligheten for å ta i bruk nytt medisinsk teknisk utstyr.
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En fremtidig økning i andel dagkirurgiske pasienter og poliklinisk behandling er ikke mulig
innenfor eksisterende areal.
Behovet for nye lokaler til legevakt samt kommunale senger er en sentral del av plan for
Kombinasjonsbygg. Samhandling mellom HNT og kommunene er et satsningsområde i
Strategisk Utviklingsplan. (s 6 / 63) og vil gjennom prosjekt Kombinasjonsbygg styrkes
ytterligere. Jfr Intensjonsavtalen mellom HNT og Namsos kommune
Driftsråd vil med dette gi sin tilslutning til plan for byggeprosjekt i HNT ; slik det er fremstilt i
figur 6 i Strategisk Utviklingsplan. For å kunne ivareta pasientbehandling innen de kirurgiske
fagområder frem mot 2035 – akutt og elektivt – er et nytt og moderne bygg med
oppgraderte lokaler og utstyr en nødvendighet.

Pasientbehandling somatikk
I kap 2.2 er dagens virksomhet/nåsituasjonen innen de ulike fagområdene i HNT kort omtalt.

Det etterlyses en oversikt over den totale somatiske virksomhet ved sykehusene. Hvilke
spesialiteter er det i HNT innen de kirurgiske og medisinske fagområdene samlet sett og
hvilke pasienttilbud gies ved sykehuset Namsos og sykehuset Levanger? Nåsituasjonen med
en oversikt over spesialiteter og funksjoner må fremgå av Strategisk Utviklingsplanen.
Det er innen somatikk gjort et godt og grundig arbeid med pasientforløp - dette må
videreføres og taes med som en del av utviklingsplanen.

Fremskriving av aktivitet og kapasitet, somatikk
Operasjonsstuer
Sykehusbygg har gjennomført framskriving av aktivitet ut fra Nasjonal framskrivingsmodell.
I 2015 hadde HNT 18 operasjonsstuer totalt. Ut fra beregnet behov fra Sykehusbygg skulle
antallet pr 2015 vært totalt 11 operasjonsstuer.
Fremtidig behov :

2022 12 operasjonsstuer

2035: 14 operasjonsstuer

Antallet operasjonsstuer som beregnes bygger på andre forutsetninger enn dagens
driftsmodell ved sykehusene. Korrigering pkt 5.1.7: Åpningstid er 8 timer; ikke 6 timer
slik det står her.
Klinikk for kirurgi planlegger elektiv virksomhet innen operasjon og poliklinikk i forbindelse
med årsplanarbeid. Man definerer ulike aktivitetsnivå:



Normal aktivitet - full drift i 38 uker/190 dager pr år / 8 timer pr dag
Lavere og lav aktivitet de resterende uker

Det er fortsatt 8 timers åpningstid ved lav/lavere aktivitet, men man har en begrenset elektiv
virksomhet innen operasjon og poliklinikk. Klinikken mottar og behandler øhjelpspasienter
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24/7 hele året. Driftsmodellen muliggjør styring av bemanning i alle faggrupper opp mot
aktivitet ; herunder avvikling av ferier og sammenslåing av sengeposter i sommerferier og
høytider. Utvidet åpningstid vil kreve en høyere bemanning for klinikken ; også for klinikker
med støttefunksjoner.
En reduksjon i antall operasjonsstuer slik det er beskrevet i Strategisk Utviklingsplan vil
ramme den elektive virksomhet i stor grad. Det etterlyses en beregning som viser kapasitet
ut fra reelt driftsnivå ; eller ut fra mulige alternative nivå.
Andre faktorer som påvirker behovet for operasjonsstuer:




Akuttkirurgisk beredskap fordrer ledig stuekapasitet for akutte operasjoner; i tillegg
til kapasitet for elektive operasjoner. Det er ikke anmerket om dette er tatt med i
beregningen fra Sykehusbygg.
Mulighet for sambruk av operasjonsstuer mellom de kirurgiske fagområder er
avhengig av areal/medisinsk teknisk utstyr og er ikke vurdert.

Intensivplasser og tung overvåkning.
Man finner ikke beregning av intensivplasser og tung overvåkning i Strategisk Utviklingsplan;
selv om dette er tatt inn i overskrift kap 4.2.3 (s 54) Demografisk utvikling tilsier at
behovet for spesialisthelsetjenester vil øke, samtidig som sykdomstilstander blir mer
komplekse. (s 70)
Intensivavdelingen ved sykehuset Na har 1 enerom og 2 tosengsrom, mangler rom for
isolering og pårørenderom. Lav takhøyde gir begrensninger for moderne teknologi/utstyr.
Dagkirurgienheten består av et 11sengsrom og er en kombinasjon av oppvåkning og
dagkirurgiareal . I tillegg har ØNH 4 overvåkningssenger i tilslutning til egen operasjonsavdeling ; som er beliggende i en annen etasje. Arealet gir begrensninger i fremtidig
operasjonskapasitet ; i tillegg mangler det samtale/forberedelsesrom for pasienter og
pårørende.
Antall sykehussenger
Fremskriving av aktivitet når det gjelder sykehussenger skiller ikke mellom type senger
(normal-, hotell-, intensiv- eller observasjonsseng)
Siden ingen av sykehusene har hotellsenger, kun det ene har observasjonssenger:
Fremskrivingen gir ikke et riktig bilde av fremtidig behov og kapasitet.
I framskriving av døgnopphold(s 52) er det forutsatt bruk av observasjonssenger og
hotellsenger. Framskrevet økning i liggedøgn er på 7,5 % til 2022, og 11 % til 2035.
Hvis man ikke har hotell eller observasjonssenger vil behovet være enda større og det bør
derfor gjøres en ny beregning.
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Sengekapasitet :
Kirurgiske sengeposter Namsos bruker allerede sengene fleksibelt mellom fagområder og
seksjoner.
Poliklinikk
Antall kreftpasienter øker . Kjemoterapi forventes å øke med 28 % til 2022 og 54 % til 2035.
(s 53) Dagens areal og bemanningsressurser må økes. Hvordan løse disse utfordringene på
kort sikt? Utviklingsplan bør si noe om dette.
Aktivitet innen poliklinikk omfatter både kontroller , konsultasjoner og behandling,
herunder polikliniske operasjoner og sårbehandling. Det er i Utviklingsplanen beskrevet
mulighet for e- konsultasjoner og vurderinger uten behov for oppmøte ved poliklinikk.
Dette gjelder kun en liten del av den kirurgiske poliklinisk virksomhet. Fysisk undersøkelse
ved de fleste tilstander vil fortsatt være nødvendig. Innen de kirurgiske fag gjennomføres det
i større grad enn tidligere poliklinisk behandling kontra innleggelse. Det krever areal, utstyr
og fasiliteter for å ivareta kvalitet og logistikk; samt øke den polikliniske virksomheten
ytterligere.
Akuttmottak
Antall pasienter gjennom Akuttmottak har over flere år økt og kompleksiteten i
pasientmassen har også endret seg. Flere eldre pasienter, mer komplekse sykdommer,
større forventning til behandling, vil trolig gi ytterligere økning av pasienter; derved en
utfordring ifht bemanning, kompetanse og areal.
I Utviklingsplanen er det fokus på eldrebølgen og tilbud til den geriatriske pasienten. Kap
5.4.23 At personer passerer 65 år vil ikke automatisk si at de tilhører kategorien geriatrisk
pasient. Akuttmottakene vil i fremtiden motta eldre i ulike akutte situasjoner. Hvordan vil
den akutte hendelsen påvirke den eldre og hva vil kreves av oss som helsepersonell for å gi
god og riktig helsehjelp? I tillegg vil vi i fremtiden få geriatriske problemstillinger i tillegg til
den aktuelle hendelsen som samlet vil gi utfordringer.
Økende antall pasienter som har vært i utlandet, økt reisevirksomhet generelt og flere som
har fått behandling i utlandet krever økende fokus på smitte og smittevern. Akuttmottak er
normalt første fysiske kontakt med spesialisthelsetjenesten og kravet til å hindre spredning
av potensiell smittefare vil ligge på Akuttmottak. Dette vil gi et økt krav til egnede lokaler,
rutiner og kompetanse. I allerede til tider fulle Akuttmottak vil dette gi en utfordring i
forhold til liggetid.
Det snakkes kontinuerlig om å redusere innleggelser og å øke antallet pasienter i poliklinikk.
Dette vil kreve mer kompetanse i front der pasientene blir henvist fra og til. Økt samarbeid
og forståelse fra kommuner med tanke på rutiner for henvisning til sykehus. Det må bli en
økt forståelse for behovet for styrking av kompetanse på legesiden i Akuttmottak; for å
kunne gi pasienter riktig tilbud og behandling uten at innleggelse er nødvendig.
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Generelt bør det påpekes at Akuttmottakene er lite omtalt i strategiplaner.
Dersom man i fremtiden skal løse utfordringer for sykehusene er det i front man må starte
jobben - for å kunne ha forutsigbare pasientforløp.

Driftsråd klinikk for kirurgi sykehuset Namsos:
Siri-Gunn Sagvik, avdelingsleder sengeposter
Ann Kristin Lænd, seksjonsleder sengepost D3
Brit Hildrum, seksjonsleder sengepost H3
Lill-Tove Halmøy, seksjonsleder sekretærer, inntak og kodere
Wenke Bogen Thun , avdelingsleder akuttmedisinsk avdeling
Torunn Ingvaldsen, seksjonsleder intensiv/dagkirurgisk enhet
Ellen Mikalsen, seksjonsleder anestesi
Tina Dahl, seksjonsleder operasjon
Odd Kåre Hestvik, seksjonsleder akuttmottak
Sigrid M Aaring, seksjonsleder kirurgisk poliklinikk
Svein Ruud, avdelingsoverlege kirurgi
Knut Erik Aune, avdelingsoverlege ortopedi
Peter Heidt, avdelingsoverlege anestesi
Steven Kudra, overlege anestesi
Tom Julsrud, avdelingsoverlege ØNH
Anita Blixt , avdelingsoverlege Øye
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Høringssvar til Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag HF fra
Fagforbundet.

Fagforbundet har følgende kommentarer til Strategisk utviklingsplan for Helse Nord- Trøndelag.
Dokumentet er grundig og oversiktlig satt opp, men svært omfattende.
Bemanning
Angående bemanning/rekruttering mener Fagforbundet det i framtiden må satses på flere
helsefagarbeidere ved begge sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. I årene fremover er det forespeilet
en mangel på sykepleiere og det er derfor viktig å knytte til seg annet helsefaglig personell også. Vi
vet det også kan være vanskelig å rekruttere institusjonskokker, renholdsoperatører, sekretærer og
andre yrkesgrupper, derfor må det satses på alle yrkesgrupper når det er snakk om rekruttering.
Kompetanseutvikling må gjelde for alle ansatte.
Samhandling.
Fagforbundet er enig i at man må arbeide for ulike hospiteringsordninger mellom sykehusene i HNT
og St. Olav.
Samhandling med kommunene er viktig for å få en helhetlig pasientbehandling som setter pasienten
i fokus.
Funksjonsfordeling.
Fagforbundet forventer at Helse Nord -Trøndelag ivaretar og sørger for at det ved begge sykehusene
i foretaket opprettholdes gode, faglig medisinske miljøer og at det legges til rette for god
akuttberedskap ved begge sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.
Avtalespesialister
Fagforbundet er bekymret for politiske føringer for en økning i bruken av private avtalespesialister og
mener det meste av spesialistbehandlingen skal foregå i helseforetaket.
Bygg
Vi mener det er nødvendig at kombinasjonsbygget ved sykehuset Namsos har første prioritet etter
Psykiatriløftet ved sykehuset Levanger.

For
Fagforbundet ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Elin Austmo
FTV

Janne Jacobsen
Leder Fagforbundet Sykehuset Namsos

Habilitering for voksne i spesialisthelsetjenesten er et fagområde med forskrift, veileder og
prioriteringsveileder, som gir føringer for arbeidet.
I Helse Nord-Trøndelag har vi organisatorisk valgt å legge Habilitering for voksne under
Klinikk for psykisk helsevern og rus. Dette har blant annet bakgrunn i at målgruppen
(mennesker med utviklingshemming og mennesker med nevropsykiatriske tilstander som for
eksempel autisme) har høyere risiko for å erverve psykiske lidelser enn normalpopulasjonen.
Men, pasientgruppen har også særlig stor grad av somatiske lidelser. Helse og
omsorgsdepartementet kom i 2017 med «Veileder om oppfølging av personer med store og
sammensatte behov» hvor det påpekes at blant mennesker med psykisk utviklingshemming
har 70 % behov for medisinskfaglig behandling av somatiske tilstander.
Dette krever koordinering av helsetjenestene i stor grad, ikke bare mellom spesialist- og
primærhelsetjeneste, men også internt mellom klinikker og avdelinger i helseforetaket.
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) sier at godt samarbeid på
tvers av tjenestenivåer ofte er avgjørende for et godt tilbud. Utfordringene i dagens tilbud er
knyttet til svikt i samhandling og koordinering enten internt på samme nivå eller mellom
nivåene: Enkelttjenester henger ikke sammen som en helhet for brukeren. Dette gjelder både
undersøkelse og kartlegging og de oppfølgende tiltakene.
Bedre koordinering og samarbeid mellom blant annet psykiatri og somatikk bør derfor være
med som et satsingsområde når utviklingsplan for helseforetaket revideres.
Politiske føringer krever også større grad av ambulant virksomhet fra helseforetakets side,
dette gjelder også for fagområdet habilitering. Dette arbeidet vil bli enklere å koordinere og
effektivisere dersom tjenesteutøverne får tilgang på bedre teknologiske løsninger enn de vi
har i dag.
Oppdatering og modernisering av tekniske løsninger for fagfolk som arbeider ambulant bør
inngå i utviklingsplanen. Dette betinger også at de samme fagfolkene faktisk får tilgang på de
teknologiske løsningene som allerede finnes, eksempelvis smarttelefoner.

Med vennlig hilsen

Marion Elisabeth Ness
Seksjonsleder Habilitering for voksne
Klinikk for psykisk helsevern og rus
+47 41543123
+47 74098326
MarionElisabeth.Ness@helse-nordtrondelag.no | Lync

Innspill til punkter i kapittel 6.

6.2 Fagprosedyrer
«Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er kvalitetsforbedringsarbeid som skal bidra til
å redusere ulikhet i klinisk praksis. Helse Nord-Trøndelag skal implementere
relevante fagprosedyrer som er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no72.
Fagprosedyrene er utarbeidet av Nettverk for kunnskapsbaserte
fagprosedyrer73.»

Ber om at det vurderes å nyansere teksten slik at den åpner for andre kilder til kunnskapsbaserte
fagprosedyrer enn de som Helsebiblioteket tilbyr. Vi vet ikke hvilken retning Helseplattformen går i
forhold til standardiserte prosedyreløsninger, men det vil være formålstjenlig at HNT jobber med en
løsning som sikrer standardiserte kunnskapsbaserte prosedyrer som baserer seg på en løsning som
harmoniserer med resten av regionen, og retter seg inn mot Helseplattformens løsning.

Punktene 6.2 D) Kontinuerlig forbedring og 6.4 A) Endringsledelse bør knyttes sammen, f.eks ved å
referere til hverandre. Det ene tiltaket utfylles av det andre, og kan med fordel knyttes sammen i et
opplæringsprogram rettet mot ledere i HNT, på alle nivå.

Hilde Fossland

Høringssvar til Strategiskutviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag
2018-2022
«Pasientens Helsetjeneste. Riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr». Dette
skal svares ut i planen.
Vi ser at noen temaer, dilemmaer blir diskutert, uten at de nødvendigvis svares ut på en god måte.
Skulle ønsket at dokumentet var noe kortere og savner en klar prioritering på kort og lang sikt.
Vi mener for å skape en attraktiv arbeidsplass må vi vise at vi satser på å utvikle driften i et
framtidsperspektiv. Dette vil styrke arbeidsmiljøet og ansattes tro på en framtid ved våre sykehus.
En positiv målrettet utvikling vil kunne gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass.
På side 35 under punkt 2.9.3 Sykehuset Namsos påpekes det at nåværende bygningsmasse i H
bygget ikke er forenelig med krav som nå stilles mht. til takhøyde etc. i operasjonsavdelinger.
«Plassering av nye funksjoner og endringer av operasjonsavdelingen i H2, er ikke forenlig
med dagens krav – dvs. slik virksomhet må plasseres i nytt bygg med tilfredsstillende tekniske
føringsveier»
Videre i punkt 5.1.7 Operasjonsareal
«Det ble gjennom Idéfasen i forbindelse med «kombinasjonsbygget» identifisert en rekke
funksjoner i eksisterende bygg som har behov for utbedring for å oppnå mer
pasientvennlig og effektiv drift»
«Utvidelse ved Sykehuset Namsos har stått som et prioritert tiltak i tidligere utviklingsplan
vedtatt 2015. Det ble gjennomført en idéfase med påfølgende rapport tidlig i 2016. Dette
prosjektet ble beskrevet som et bygg for spesialisthelsetjeneste i kombinasjon med
kommunale helsetjenester. Prosjektet ble benevnt til daglig for «Kombinasjonsbygget
Namsos»
Dette skulle man forvente ble svart ut under hovedpunkt 6.9 Bygg, men her blir ikke
arealutfordringer ved sykehuset Namsos nevnt spesifikt. Kombinasjonsbygget Namsos blir derimot
svart ut i et underpunkt - Operasjonsstuer – Namsos. Det kan virke som «Kombinasjonsbygget» nå
havner mer og mer i bakgrunnen. Man forsøker nå å løse den interne, utfordringen med
operasjonsstuene i et samarbeid med Namsos kommune. Idefasen er gjennomført, og dette
prosjektet må nå prioriteres og igangsettes i gjeldende planperiode. Dette vil svare ut flere av
driftsutfordringene som er skissert i utviklingsplan. Blant annet kan vi tenke at dette også vil virke
positivt på rekruttering av etterspurt kompetanse som sykepleiere og leger.
Prehospitale tjenester (5.1.9)
Det vil bli en stor befolkningsutvikling i «sørdelen» av HNT sitt nedslagsfelt, det vil medføre en
betydelig økning i ambulansetjenestene. Denne økningen må ikke gå på bekostning av tjenesten i
nord-delen da befolkning her vil bli vesentlig eldre og disse vil ha – slik det er påpekt - et økende
behov for tjenester. (jmf. 4.1.1)

Viser også til følgende avsnitt.
«Det er i planperioden grunn til å tro at det kan skje nasjonale og regionale endringer i
strukturer, løsninger og innhold i tjenestene som utføres av de Akuttmedisinske
kommunikasjonssentralene (AMK). Dette kan påvirke hva som skal være Helse NordTrøndelag HF sitt ansvar for denne tjenesten».
Vi forventer i denne sammenheng at KPT vil forsvare det eksisterende det gode tilbudet som vi
allerede har, om deres «tro» skal slå til.
Kompetanse
Angående kompetanse ser vi i utviklingsplanen flere tiltak for å sikre framtidig tilgang på
leger/legespesialister. Vi savner det samme planverket for sykepleier/spesialsykepleiere. Mangel på
spesialsykepleier vil være en stor utfordring både på kort og langsikt (nasjonalt og lokalt). Tidligere
avtaler med utdanningsinstitusjoner (HIST/NTNU) for spesialsykepleierne vil opphøre uten at det i
planen er skisserer adekvate planer/tiltak for å imøtekomme HNT sine behov for spesialsykepleiere i
framtiden.
Viser også til høringssvar fra NSF Nord Trøndelag som vi også stiller oss bak.
HTV/NSF
Sykehuset Namsos
Lars Petter Skaanes
Hovedverneombud
Sykehuset Namsos
Kirsti B F Klingen

Innspill fra medisinsk avdeling Sykehuset Levanger
HNT har pr i dag omlag 140 000 i sitt nedslagsfelt. Dette er fordelt på 2 sykehus , Namsos og
Levanger. Primære nedslagsfelt for de 2 sykehusene henholdsvis 43 000 til Namsos sykehus og
95 000 til Levanger sykehus. . Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og har alle sub-spesialiteter
innen indremedisin. Dette fører til at man har «fylkesfunksjon» innen for bl.a hematologi, gastro,
lunge, nefrologi og kardiologi. Det er pr. i dag gode kliniske miljø med betydelig fag og
forskningskompetanse regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Helhetlig tekning
Medisinen blir mer sub spesialisert. I fremtiden vil spesialistutdanningen kun utdanne
grenspesialister. Den generelle indremedisin kompetansen vil forsvinne til fordel for grenspesialistkompetanse. Det vil gi større utfordringer i vakt sammenheng i alle spesialiteter men også i
forhold til kompetanse innenfor daglig drift. Sykehuset Levanger er i dag i tillegg til å ta de dårligste
pasientene i foretaket også en avlastning for ST Olavs Hospital.
For å styrke HNT må faget styrkes med solide fagmiljø. Bare ved å gjøre det kan vi gi pasientene i
HNT fremtidens behandling. Ved å spre kompetanse og fag vil det føre til at sterke og dyktige
fagmiljøer smuldres opp. Det vil føre til dårligere pasientbehandling og lekkasje ut av HNT. Vi kan i
dag behandle disse pasientene i HNT fordi vi har en helhetlig struktur innenfor de største fagene
med kompetanse innen Anestesi, intensiv, rtg, gastrokirurgi, urologi, onkologi, pediatri og
indremedisin på sykehuset Levanger.
Konsekvenser av oppdeling av fag i HNT.
1) Reduserer kvalitet og type pasienter som man kan behandles i HNT
2) Dårligere rekrutering.
3) Manglende fagmiljø som går ut over mulighetene for undervisning av studenter, forskning og
fagkompetanse.
4) Svekke mulighet for dekning av vaktsjikt.(enkelte fagområder har allerede i dag et betydelig
rekrutteringsproblem og store innleieutgifter.
5) Økte utgifter hvis man skal i framtiden ha 2 like sykehus: skal man ha 6 gastrokirurger i Namsos, 6
gastrokirurger i Levanger, 6 kardiologer Namsos, 6 kardiologer Levanger etc.
Dette vil ikke være hensiktsmessig verken faglig eller økonomisk.

Mvh Bård Haugnes
Konst avd. overlege medisinsk avd
Sykehuset Levanger

Høringsinnspill – Strategisk utviklingsplan for HNT HF, planperioden
2018-2022; og framtidsutsikter mot 2035
Norges Ingeniør og Teknolog Organisasjon (NITO), HNT
Den strategiske utviklingsplanen til HNT kunne vært litt kortere og mer lettlest, men den
har god utforming og godt formulerte tiltak på fremtidige utfordringer. Dette
høringssvaret fokuserer på de områder NITOs medlemmer vil være involvert i planen.
Viktigheten med investering i teknologi påpekes ofte og gjennom hele planen, og det er
veldig bra! Det er avgjørende å kunne implementere oppdatert teknologi i helsevesenet for
å prøve å møte utfordringen med rekruttering av helsepersonell, og å effektivisere
diagnostisering og behandling av pasienter.
Når det er sagt kan man også spørre seg om planen tar høyde for den eksponentielle
utviklingen innen teknologi. Det utvikles stadig nye diagnostiseringsmuligheter, men årets
teknologi kan være utdaterte om få år og dette gjør at stadig nye investeringer må gjøres
for å kunne gi den fremragende pasientbehandling som er HMNs overordnede strategi
frem til 2030. Dette gir også et behov for raskere beslutningsprosesser for implementering
av teknologi, både innen diagnostikk, men også for apper og sosiale media som letter
kommunikasjon innen og mellom faggrupper, samt arbeidsgiver og ansatte. Dessverre er
det slik at økonomi setter begrensninger for slike investeringer. Som Huub Jonkers,
spesialrådgiver seksjon for kvalitet og fag, skrev i sitt høringsnotat: «nye
finansieringsordninger og endrede finansieringsmodeller må til for å holde tritt med
teknologiske og medisinske utviklinger». Dette tror NITO han har rett i.

Under utviklingstrekk og framskrivning står følgende: «For at antibiotika også i framtiden
skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må forebygging av
antibiotikaresistens prioriteres høyt. Parallelle strategier med forebygging av infeksjoner,
hurtig og nøyaktig diagnostikk, samt nøktern antibiotika bruk
(antibiotikastyringsprogram) er pekt på som viktige for å bremse opp utviklingen av
antibiotikaresistens.» For at en skal nå dette målet, er det viktig med spesialister innen
mikrobiologi som kan veilede klinikerne. Slike spesialister finnes innen Klinikk for
Medisinsk Service og denne kompetansen bør benyttes så godt det går an.
Det er antatt at 60-70 % av legenes beslutninger om pasientbehandling er basert på
analyseresultater, det er derfor viktig å ha fokus på dette, ikke bare innen HNT, men innen
helsevesenet generelt. Kompetansen som finnes i Klinikk for medisinsk service bør også
brukes i samarbeidet mellom primær og spesialisthelsetjenesten der pasient nær
analysering kommer til å ha stor innvirkning på fremtidens helsevesen. Det er viktig å

tenke på veiledning av brukere og kvalitetssikring av analysesvar. For å sikre god kvalitet
i disse tjenestene må man ha fokus på å sikre riktig kompetanse i fremtiden. Bioingeniører
er en av yrkesgruppene det blir stor mangel på i fremtiden så en plan for rekruttering av
bioingeniører (og teknologer generelt) er viktig. I tillegg bør man se på behovet for
videreutdanning/etterutdanning.

Mvh.
Marita E. Jakobsen
Foretakstillitsvalgt, NITO HNT

Høringsinnspill til Strategisk utviklingsplan

Kap. 2.6 Forskning og innovasjon
Foreslår å ha en samlet innledning for forskning og innovasjon og deretter to hovedinndelinger
hvorav en med overskriften forskning og en med overskriften innovasjon.

Forslag til innledende tekst:
Forskning, utvikling og innovasjon er aktiviteter som er tett integrert. Sammen med utdanning og
kompetanseutvikling er disse områdene vesentlige for at befolkningen skal få en helsetjeneste av høy
kvalitet samtidig som den må være økonomisk bærekraftig (Strategi for Helse Midt-Norge 20162020).
Innspill til delkapittel om innovasjon:
Foreslår å legge til informasjon fra oppdragsdokumentet samt definisjon av innovasjon i foretaket.
Innovasjon kan defineres som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. I helse Nord-Trøndelag kan dette
være innovasjoner i form av et produkt, en tjeneste, nye arbeidsprosesser eller nye
organisasjonsformer. En ide kan ikke kalles en innovasjon før den er tatt i bruk og skaper en verdi for
brukeren. I HNT kan verdien være gevinster i form av økt kvalitet, økt sikkerhet, forbedret pasientløp
og pasienttjenester, kostnadseffektivitet eller forbedrede arbeidsprosesser.
Innovasjon er foreløpig ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning og utdanning, men
inngår sammen med forskning som en del av oppdragsdokumentene til de regionale
helseforetakene.
I oppdragsbrevet til HNT i 2017 er følgende presisert fra oppdragsgiver:
«Helse Nord-Trøndelag HF skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom
spesialisthelsetjenesten og næringslivet i samsvar med regjeringens handlingsplan for
oppfølging av HelseOmsorg21-strategien»
Videre er behovet for å styrke arbeidet med systematisk innovasjonsarbeid og
innovasjonsinfrastruktur løftet frem og alle helseforetakene er pålagt å innføre et system for
oppfølging og gjennomføring av innovasjonsprosjekter.
Arbeidet med å styrke og strukturere innovasjonsarbeidet i HNT ble igangsatt våren 2017.
Bakgrunnen for prosjektet var å forankre innovasjonsarbeidet i ledergruppen samt lage en
overordnet plan for utvikling og implementering av innovasjonsarbeidet i helseforetaket.
Videre foreslås det noen mindre endringer til det neste avsnittet:
Opprinnelig tekst:
Fra høsten 2017 er det ansatt en innovasjonsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag. Stillingen finansieres i
tre år

av Helse Midt-Norge, og skal stimulere helseforetaket til å jobbe strategisk med behovsdrevet og
forskningsbasert innovasjon.
Ny tekst:
Fra høsten 2017 er det ansatt en innovasjonsrådgiver i HNT samt at det fra januar 2018 er ansatt en
utviklingsleder.
Nyansettelsene skal stimulere helseforetaket til å jobbe strategisk med behovsdrevet og
Forskningsbasert innovasjon.
Det utlyses årlig innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge. Det er så langt to prosjekter i Helse NordTrøndelag som er tildelt innovasjonsmidler gjennom denne satsningen.

Kap 6.6 Forskning og innovasjon
Det foreslås mindre endringer samt litt tillegg i teksten som omhandler innovasjon i siste avsnitt.
Fra:
Innovasjon inkluderer alt fra kontinuerlig forbedring (inkrementelle innovasjoner) til større
omlegginger, forskningsgjennombrudd (radikale, banebrytende innovasjoner). Innovasjoner må ikke
nødvendigvis væreoppfunnet i Helse Nord-Trøndelag. Vi må bli gode til å hente gode impulser og
lære av andre. Helse Nord-Trøndelag må også bidra til å spre kunnskap som utvikles i foretaket.
Til:
Innovasjon inkluderer alt fra kontinuerlig forbedring (inkrementelle innovasjoner) til større
omlegginger og forskningsgjennombrudd (radikale, banebrytende innovasjoner). Implementering av
radikale teknologier i helsesektoren henger sammen med nye måter å organisere helsetjenester på.
Vi må bli gode til å hente gode impulser og lære av andre, og vi må også bidra til å spre kunnskap
som forskning, innovasjoner og utviklingsarbeid som foregår i foretaket.
HNT skal være god til å ta i bruk eksisterende teknologier og implementere dette i organisasjonen.
Dette betyr at foretaket ikke nødvendigvis skal ligge i front på utviklingen av ny teknologi men være
tidlig ute med å ta i bruk og implementere ny kunnskap og teknologi.
Brukerinvolvering skal stå sentralt i forskning, innovasjon og utviklingsarbeid.

Overordnet mål
Foreslår å legge til et overordnet mål på innovasjon:
HNT skal ha en portefølje med forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter som forbedrer det
eksisterende behandlingstilbudet (inkrementell innovasjon) og prosjekter som representerer radikale
endringer i form av ny teknologi og nye arbeidsformer.

Forslag til endring på overordnet mål:

Fra
Det skal være en kultur for forskning og kunnskapsbasert praksis i Helse Nord-Trøndelag.
Til
Det skal være en kultur for forskning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis i Helse Nord-Trøndelag.

Tiltaksområder
Forslag til tillegg på punkt C) :
Forskningsformidling endres til Formidling av forskning og innovasjon
Forslag til tillegg på punkt B):
Fra:
Forskningsresultater skal gjøres kjent for pasienter, ansatte,
brukerorganisasjoner, befolkningen og beslutningstakere i regionen, og
samfunnet for øvrig på en pedagogisk god måte.
Til:
Forskning og innovasjoner og skal gjøres kjent for pasienter, ansatte,
brukerorganisasjoner, befolkningen og beslutningstakere i regionen, og
samfunnet for øvrig på en pedagogisk god måte.

Forslag til et ekstra tiltaksområde under kap 6.6
Det skal utarbeides en portefølje med forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter i HNT med
oversikt over alle utviklingsprosjekter
Dette som et grunnlag for prioritering og formidling av resultater på tvers av avdelinger og klinikker i
foretaket.

Med vennlig hilsen
Therese Troset Engan
Hilde Kjeldstad Berg

Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag
Høringsinnspill fra Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF)
Under pkt. 5.4.2.4 som vi foreslår kalt Barn, unge og familie:
Ny innledning til kapittelet:
Det er et satsingsområde å sikre helhetlige, tilgjengelige og kunnskapsbaserte tjenester til barn og
unge og deres familier, i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Det gjelder barn og unge med
behov for tjenester både fra psykisk helsevern, pediatri og spesialisert habilitering.
Livsfaseoverganger er krevende for barn og unge med særlige behov for helsehjelp. Det betinger
samarbeid mellom mange, både i- og mellom nivåene. De regionale helseforetakene vil fra 2018 bli
bedt om å utvikle rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra best
tilgjengelig kunnskap.(1) Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset
og primærhelsetjenesten og skal utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i helseforetakene. Det
er også behov for å utvikle tjenester som er tilpasset ungdom/ unge voksne. Dette gjelder spesielt
innenfor teknologi. Det må vektlegges utadrettede tjenester i form av ambulant arbeid, og økt bruk
av avstandskompenserende løsninger, som for eksempel telematikk.
Kompetansehevende tiltak i kommunene er en sentral oppgave for spesialisthelsetjenesten å bidra
til. Dette gjelder flere fagspesialiteter med barn og unge som målgruppe, og utfordrer HNT i å finne
effektive måter å løse oppgavene på.
Under beskrivelse av Barneavdelingen:
Kuvøseenheten ved Sykehuset Levanger tar i dag imot barn født f.o.m. uke 30. Nye nasjonale
retningslinjer for kompetanse og kvalitet i nyfødtavdelinger (2) vil medføre en økt satsning innenfor
kompetanseoppbygging ved Kuvøseenheten for å opprettholde mottak av barn fra uke 30 for
planperioden 2018-2022, og frem mot 2035; barn fra uke 28.
Nye avsnitt:
Habiliteringstjenesten for barn og unge; drives ved begge sykehusene, med poliklinisk aktivitet både i
sykehusene og ved ambulant arbeid. I en viss grad benyttes også lokaler ved DPS’ene og lokaler i
Steinkjer. Intensiv innsats/habilitering er en lovpålagt oppgave, som en del av habiliteringsforløpet
ved behov. Et regionalt tilbud om intensiv habilitering i grupper for multifunksjonshemmede barn og
deres familier er under etablering i Ålesund.
Samhandling med kommunen er avgjørende for godt, framtidsrettet arbeid for barn/ unge og deres
familier. For mange i målgruppa barn/ unge betinger dette også utstrakt samhandling mellom flere
fagspesialiteter internt i HF’et.
Helse Nord-Trøndelag har i dag fødeavdelinger ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. I
forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 2017 ble det vedtatt at
Helse Nord-Trøndelag skal ha to sykehus med akuttfunksjon. Det forutsettes at det er akuttkirurgisk
virksomhet på sykehus med fødeavdeling for å ivareta akutte hendelser og keisersnitt. Det er utviklet
klare seleksjonskriterier for hvor gravide skal føde ut fra om det er tilgang på Barneavdeling og annen
spesialistkompetanse.
Framskriving av fødselstallet er ikke tatt inn i Strategisk utviklingsplan. Trenden i
befolkningsutviklingen vil likevel mest sannsynlig utfordre fagområdet ytterligere i årene frem mot

2035. Fødselstallet i Nord-Trøndelag viser en nedgang over de siste år (se tabeller). Nedgangen er
størst ved Sykehuset Namsos. Sykehuset Levanger opplever en stor lekkasje av pasienter til St. Olavs
hospital, da ca. 40 % av gravide i Værnesregionen velger St. Olavs som fødested. Fall i fødselstall
utfordrer fagområdet, spesielt i forhold til rekruttering. Fagområdet erfarer i tillegg en økt
kompleksitet i pasientgruppen, og betydelig økning i såkalte «røde fødsler», noe som fører til økt
ressursbehov pr. pasient.
Levanger

Levanger

Levanger

Levanger

Levanger

År 2014

År 2015

År 2016

År 2017

84

70

75

73

82

Februar

78

84

70

69

75

27

Mars

70

67

79

76

72

31

31

April

90

86

73

74

84

27

34

24

Mai

114

71

78

63

76

35

30

40

30

Juni

88

65

87

91

75

34

29

41

37

33

Juli

85

92

88

74

80

August

39

47

41

31

34

August

86

85

87

77

80

September

38

37

38

33

17

September

75

69

83

77

73

Oktober

34

45

29

33

33

Oktober

81

72

53

81

66

November

40

32

31

34

35

November

65

55

67

67

68

Desember

31

20

22

35

30

Desember

65

35

66

65

74

418

412

378

398

349

981

851

906

887

905

Namsos

Namsos

Namsos

Namsos

Namsos

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

År 2017

Januar

35

32

28

30

23

Januar

Februar

29

34

30

38

32

Mars

40

33

28

22

April

40

24

33

Mai

30

44

Juni

28

Juli

NAMSOS

SUM

LEVANGER År 2013

SUM

1) https://ungefunksjonshemmede.no/viktig-seier-ungdomsvennlige-helsetjenester/
2) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nyfodtintensivavdelinger-kompetanse-og-kvalitet

HØRINGSINNSPILL TIL STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FRA KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUS
Utviklingsplanen er et grundig dokument som gir viktig retning for HNT framover. Kompleksiteten i
utfordringene vi står ovenfor er enorme, og det gjør det også vanskelig å lage et dokument som klart
kan prioritere imellom alle viktige hensyn og samtidig ta inn over seg at det er en rekke faktorer vi
ikke vet hvordan vil påvirke tilbudet vårt framover. Klinikk for psykisk helsevern og rus ønsker likevel
å knytte noen kommentarer til hovedpunkt vi mener bør berøres på en annen måte i planen. I tillegg
til denne høringsuttalelsen vises det også til høringsuttalelser fra enkeltseksjoner og grupperinger i
klinikken.

Tallgrunnlaget for framskrivinger av behov: Modellene for psykisk helsevern og rus framstår uferdige
og svært generelle sammenlignet med modellene for de somatiske tjenestene. Der de somatiske
beregningene er detaljerte på for eksempel hva en intensivpasient eller en dialysepasient krever, er
tallgrunnlaget i psykisk helsevern/rus én gjennomsnittsbetraktning. I tillegg har vi funnet en rekke feil
i tallene, og det er ikke tatt hensyn til planlagte endringer i tilbudet. Blant annet er det ikke lagt inn at
lokalsykehusfunksjonen i rusbehandling opprettes i HNT fra 2019. Framskrivingstallene for vårt
ansvarsområde er vi derfor i tvil om bør benyttes i det hele tatt. Skal tallene fremdeles stå der bør
det framgå tydeligere at dette er meget grove anslag basert på gjennomsnittsberegninger.
Vi er spesielt skeptiske til at man beregner en økning i poliklinisk virksomhet på 42%, når
befolkningsveksten samtidig angis til ca 1%. Dette må bety at en større andel av befolkningen antas å
ta i bruk våre tjenester. Faglig sett ser ikke klinikken at dette er en ønsket utvikling. Lettere psykiske
lidelser/rusproblematikk behandles best i kommunal regi. Dette vil også gjelde kronikeromsorg ved
moderate til alvorlige psykiske lidelser/rusproblematikk. Både aktuelle veiledere, som «Sammen om
mestring», Regjeringens strategi for psykisk helse, prioriteringsveiledere og kommende pakkeforløp
støtter opp om en modell med arbeidsfordeling imellom spesialisthelsetjeneste og kommunale
tjenester. Selv om det selvsagt er mulig å endre terskelen for å få bistand i spesialisthelsetjenesten
ser vi ikke at dette er en utvikling som vil tjene verken den enkelte pasient eller gruppen pasienter,
og det vil ikke være en bærekraftig modell å drive spesialisthelsetjenester på for HNT.
Samhandling: Som påpekt ovenfor er god ansvars- og oppgavefordeling imellom
spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester svært viktig for våre pasienter. I og med at mange
av lidelsene vi behandler er langtrukne eller kroniske i sin natur, fordrer dette et annerledes
samarbeid med kommunene enn der spesialisthelsetjenesten gjør en eller flere helt korte tiltak om
pasienten. Mye av samhandlingsrutinene vi har i HNT i dag er designet for å dekke behovene til den
somatiske pasienten med mer avgrenset problemstilling. Å finne de gode modellene for en
samhandling som ikke nødvendigvis handler om «overlevering av stafettpinne», men et reellt
samarbeid over tid om en pasient, er ikke lett. Vi ønsker oss derfor ytterligere satsing på å finne slike
gode samhandlingsmodeller med kommuner, fastleger, pårørende, pasienter og frivillig sektor.
Samhandlingskoordinatorene i klinikken har laget en egen høringsuttalelse til Handlingsplanen for
samhandling, og denne legges ved i sin helhet også til denne høringsuttalelsen.
Samhandling er også en utfordring internt i HNT. Vi har nå hatt en fase der toneangivende fagfolk ved
begge sykehus har uttalt seg meget kritisk om sine kolleger på det andre sykehuset. Denne energien
bør nå rettes mot å skape gode felles fagmiljø til beste for befolkningen. Dette fordrer imidlertid ikke

bare godt samarbeid innad i det enkelte fagfelt, men også på tvers av fag. Pasienter med
sammensatte behov mener vi per i dag ikke får et godt nok tilbud i HNT. I planperioden bør det
etableres formalisert samarbeid på tvers av somatikk/psykisk helse/rusbehandling slik at pasienter
med sammensatte behov kan få en reell vurdering av sin tilstand og ikke bare av enkelte kroppsdeler.
Slikt samarbeid kan skje på mange måter, men planen bør ha som ambisjon at dette tilbudet faktisk
er på plass allerede innen 2022.
Bestemte pasientgrupper: Utviklingsplanens fokus på den unge pasienten og den eldre pasienten
synes vi er betimelig, også sett opp imot de to foregående utfordringene vi har fokusert på i denne
høringsuttalelsen. Vi trenger å komme tidligere inn for å forebygge sykdom og øke egenmestring for
de unge pasientene. Gruppen 18-25 fortjener et større fokus enn i dag. Vi ser at mange i denne
aldersgruppen faller utenfor skole og/eller arbeid, og det er høyst usikkert hvilke tiltak som faktisk
kan hjelpe for å få disse unge over i et selvstendig liv. Dette til tross for at det brukes mye ressurser
fra både pårørende og forskjellige offentlige instanser. I Utviklingsplanens virketid bør vi ha funnet
metoder både for å forebygge at dette skjer, og for å komme til med mer målretta tiltak når ungdom
først har falt utenfor det ordinære samfunnslivet.
Den eldre pasienten er viktig for HNT, både fordi det her er udekkede behov og fordi dette er en stor
og voksende pasientgruppe. I planen fokuseres det tungt på geriatri. Dette er vel og bra, men skal
aldersgruppens samlede behov dekkes vil ikke en satsing på geriatri alene være tilstrekkelig. Vi har
gode alderspsykiatriske tilbud ved begge sykehus, som utfyller og samarbeider med det geriatriske og
nevrologiske fagmiljøet, og meget tett med kommunene. Samarbeidet med kommunene kan sikkert
bedre, men vi opplever at innsatsen nå må rettes inn mot å utvikle et bredere og tettere samarbeid
imellom det alderspsykiatriske fagmiljøet og alle relevante somatiske fagmiljø.
I utbyggingen av «psykiatriløftet» ved Sykehuset Levanger er det lagt til rette for en egen døgnpost
tilpasset den eldste aldersgruppen. Posten er dimensjonert for effektiv drift av døgnpost, hvilket
betyr at den også er dimensjonert større enn det beregnede behovet for rene alderspsykiatriske
døgnplasser. Som det allerede er beskrevet i den geriatriske delen av utviklingsplanen har en del
pasienter behov for en noe lengre innleggelse for å komme i mål med utredning og observasjon. Den
nye sengeposten kan egne seg for slike pasienter. Posten kan også være et sted der pasienter med
sammensatte behov og behov for døgninnleggelse kan få et godt tilbud. Skal vi kunne utvikle dette til
beste for HNT fordrer det imidlertid et gjensidig forpliktende samarbeid fra flere seksjoner og
avdelinger, slik at kompetanse og pasientflyt tilpasses pasientenes behov og ambisjoner vi ønsker å
ha for tilbudet.

På vegne av klinikk for psykisk helsevern og rus,
Kathinka Meirik, klinikkleder

Høringssvar
Klinisk støtte v/Torbjørn Eliasson,
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Strategisk utviklingsplan for
Helse Nord-Trøndelag HF
- for planperioden 2018 – 2022;
og framtidsutsikter mot 2035
2.6. Forskning og innovasjon
Generelt savnes det at strategiplanen gir en klar retning eller forventning om arbeidet som
skal gjøres fremover. Dette gjelder også på spesifikke punkt/tiltak som ikke oppleves som
konkretiserte nok.
Utover det kan en kommentere følgende, oppsummert i noen kulepunkter:

 Det kan virke som om det er en skjevfordeling av forskningsmidler
mellom Namsos og Levanger. Ønskelig at en er bevisst dette i det
videre arbeid.
 Det burde være psykiatrisk kompetanse i Data Access Committee
(DAC). Dette for å vektlegge og sikre kompetanse i forhold til å
prioritere psykiatriske prosjekter i HNT.
 HNT har hatt samorganisering av somatikk og psykisk helsevern
siden 1980. HNT har hatt et godt utgangspunkt for å gi et helhetlig
pasienttilbud. Det savnes et større fokus i utviklingsplanen på
prosjekt som undersøker pasientbehandling i «gråsonen» mellom
somatikk og psykiatri. Tema som nevnes er risiko for diskriminering
av psykiatriske pasienters oppfølging av somatiske lidelser.
 Det savnes mer fokus på, og å tydeliggjøre forventninger til hvordan
sykehuset skal arbeide på en mer pasientorientert måte, og prosjekt
som understøtter dette.

 Det er fordeler og ulemper med datasikringstiltakene HNT har
opprettet. Bra å ha en sikker metode for datalagring, samtidig kan det
innebære utfordringer med samarbeid med eksterne partnere i
forskning, med tanke på tilgang til dataressurser som krever at du er
ansatt i foretaket.


Det kommer ikke klart frem hvilken retning som forventes når det
gjelder forskning fremover. Skal man for eksempel satse på «fyrtårnprosjekt» eller breddeforskning? Det savnes en klar strategi med for
eksempel prioriteringskriterier for forskning.

Vedlegg 2:
Framskriving og kapasitetsberegning
2015 til 2022 og 2035
I vedlegg 2 for utviklingsplanen er det behov for å kommentere noen
forutsetninger som vil påvirke utviklingsplanen:
Når en leser tabell 6-1 for PHV voksen, ser en at det er store forskjeller mellom
HF-ene i vårt RHF i forhold til opphold og liggedøgn/1 000 innb. I SAMDATArapportene som kommer ut hvert år, ser en også at HNT skiller seg ut i forhold
til resten av landet også. Mye kan tyde på at den ønskede utviklingen med at
samarbeidet med kommunene er kommet godt i gang, samt at den polikliniske
aktiviteten er høy. Dette har påvirkning for utgangspunktet når en skal legge en
matematisk formel til grunn for beregning av utviklingen. Den samme formelen
er lagt til grunn for alle HF-ene. Når utgangspunktet er så forskjellig vil
utviklingen ha forskjellige forløp

Innenfor TSB ser en av tabell 6-7, at kun 11,1% av de som får døgnbehandling
fra N.-Tr., får den i HNT i 2015. Dette må vi påregne blir endret vesentlig når vi
gjennom «Psykiatriløftet» får startet med egne behandlingsplasser for TSB. I
dag har vi kun utredningsplasser.

I tabell 7-11, ser det ut som om det er behov for 8 færre senger i 2035
sammenlignet med 2015. Det er beregnet ut fra en matematisk formel som
ikke tar hensyn til nyetableringer i tidsrommet etter 2015. Det er bl.a. planlagt
oppstart av 10 alderspsykiatriske døgnplasser i søndre del av opptaksområdet,
som vil overstyre den matematiske formelen. Derfor vil tabellen være
misvisende.

I tabell 7-16, ser det ut til at behovet for døgnplasser innenfor TSB reduseres i
2035 i forhold til 2015. Dette er sterkt misvisende. Her er det også lagt en
matematisk formel til grunn for beregningen. Det er ikke tatt hensyn til at det
blir etablert 10 nye døgnplasser for TSB i forbindelse med «Psykiatriløftet».

Høringsuttalelse Strategisk utviklingsplan
Sammendrag
Utviklingstrekk
Her beskrives samfunnsendringer i årene som kommer. Dette som demografi,
bosettingsmønster, sykdomsutvikling, antibiotika resistens, teknologiske og medisinske
muligheter.
Den forventede mangelen på helsepersonell bør være en del av sammendraget. Det vil
utfordre oppgavedeling og måten vi arbeider på i fremtiden.

Kapittel 2
Kan dette kapittelet kortes ned? Kan noe være vedlegg?
2. Nåsituasjonen
HNT har et nedslagsfelt på 140 000 innbyggere. Dette innebærer 95 000 SL og 43 000 SN.
Det er beskrevet senere i rapporten at det er en større pasientlekkasje i sørdelen av fylket
enn norddelen. Dette både døgn og poliklinikk. Det bør nevnes ettersom det er av betydning
i forhold til nedslagsfelt og pasientstrøm. Andre årsaker til at tallgrunnlaget kan bli feil er
funksjonsfordeling, mulig endringer på opptaksområde, ett Trøndelag etc.
Det samme gjelder kapittel 2.2.1.3: Pasientstrømmer og variasjoner somatikk.

Kapittel 4
4.2.3 Operasjonsstuer, intensivplasser og tung overvåkning
Kun beskrevet operasjonsstuer. Beregninger på behov for intensivplasser, tung overvåkning
og behov for overvåkningssenger ellers bør beskrives.
Kapittel 5
«For å sikre effektiv drift og rett kompetanse på rett plass gjennomføres det fortløpende
tiltak som innebærer endret oppgavefordeling mellom yrkesgrupper. Eksempler på dette er
jobbglidning mellom leder og sekretær og fra lege til sykepleier».
Den største helsepersonellmangelen er forventet å være profesjonen sykepleie.
Jobbgliding/oppgavefordeling mellom sykepleier og annet støttepersonell bør få økt
oppmerksomhet. Videre er teamarbeid og tverrfaglig arbeid viktig for å sikre effektiv drift og
en skreddersydd sømløs pasientbehandling.
5.4.2.3 En aldrende befolkning

Mye fokus på den geriatriske pasienten. Det forventes økt andel eldre som har behov for
helsetjenester, det utfordrer alle fagområder innen spesialisthelsetjenesten.
Kapittel 6

6.1 Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet
I kapittel 4.1.6 er betydningen av tilgang til helseinformasjon på internett for den
medvirkende pasienten beskrevet. Som tiltaksområde bør det legges vekt på utvikling av
gode strategier for å gi pasientene tilgang til helseinformasjon.
Det er skrevet i kapittel 6.1 tiltaksområde A: «Det gjennomføres et internt arbeid for å finne
metoder som kan understøtte og sikre at dette blir gjort.» I dag pågår et stort arbeid
nasjonalt, regional og lokalt med utvikling av internettsiden til hnt.no som skal erstatte
brosjyrer med helseinformasjon til pasientene. Bør dette arbeidet defineres som en strategi
med tanke på hvor omfattende og ressurskrevende dette arbeidet er?

Kapittel 6.1 tiltaksområde D: Standardiserte pasientforløp; «Sikre brukermedvirkning i
utarbeidelse og implementering av standardiserte pasientforløp.»
Her bør betydningen av brukermedvirkning i forskningsprosjekter og
kvalitetsforbedringsarbeid være med.

Kapittel 6.2 Pasientbehandling
Behov for kliniske farmasøyter til legemiddelsamstemning og pasientinformasjon er stort og
vil være en nødvendig ressurs i fremtidens pasientbehandling. Dette bør være et
tiltaksområde.

Kapittel 6.2 tiltaksområde E: Fagprosedyrer
«Kunnskapsbaserte fagprosedyrer er kvalitetsforbedringsarbeid som skal bidra til å redusere
ulikhet i klinisk praksis. Helse Nord-Trøndelag skal implementere relevante fagprosedyrer
som er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no. Fagprosedyrene er utarbeidet av Nettverk for
kunnskapsbaserte fagprosedyrer.»
Mange av de nasjonale fagprosedyrer blir ikke oppdaterte på litteratursøk når revisjonsfrist
er gått ut, noe som medfører redusert kvalitet. Videre ligger mange planlagte fagprosedyrer
uferdig da disse miljøene ikke har nok ressurser til å ferdigstille prosedyrene. Derfor bør det
også vurderes om andre fagprosedyrer og brukerstøtte til helsepersonell i klinisk praksis skal

implementeres. Det er hensiktsmessig allerede nå å legge samme strategi for fagprosedyrer
og brukerstøtte som helseplattformen vil tilby om få år.

Kapittel 6.2 tiltaksområde F: Poliklinisk behandling: Bruk av teknologi på lik linje som
tiltaksområde B: barn og unge. Det er skrevet mye om innovasjon og teknologi, men mangler
tiltaksområder som beskriver strategi.

Kapittel 6.3 Oppgavefordeling og samhandling
Her mangler en strategi/tiltak for oppgavedeling og samhandling innad i klinikkene og
mellom profesjonene. Teamarbeid og tverrfaglig arbeid viktig for å sikre effektiv drift og en
skreddersydd sømløs pasientbehandling.

Kapittel 6.5 Bemanning og kompetanse
Dette kapittelet virker uferdig. Mangler mål og tiltak med utgangspunkt i det som står i
kapittel 5. Det pågående arbeidet for spesialsykepleiere (intensiv, anestesi, operasjon,
jordmor) bør inn som et tiltaksområde. En strategi for de andre videreutdanningene (blant
annet innen fagfeltene kardiologi, dialyse, gastro, infeksjon, kreft og lunge, samt veiledning
og helsepedagogikk) bør være et tiltak, dette rettet mot fremtidige behov som skissert
innledningsvis. Det bør også være vurdert behov for sykepleiere med
mastergradkompetanse.

Lill Therese Tufthaug (avd.leder H5)
Hanne Heglum (avd.leder H5C)
Tordis Lande (avd.leder med.pol)
Kari Sund Larsen (avd.leder H4)
Gunhild Brørs (fag- og forskningssykepleier)

Innspill til handlingsplan for samhandling
Handlingsplanen er oversiktlig og strukturert. Den sier mye om forankring, men noe mindre om
konkret samarbeid på utøvende nivå.
Vi vil fremheve følgende utfordringer som vi tenker bør få et økt fokus:
1.
De ulike tjenesteavtalene er forankret på administrativt nivå, men de er for lite kjent i
organisasjonene. Dette kan være et hinder for optimalt samarbeid. Som eksempel vil vi
trekke frem manglende kjennskap til innholdet og mulighetene i tjenesteavtalene 6, 7 og 10.
2.
Manglende initiativ til å ta i bruk gode modeller utviklet innad i egen organisasjon.
Eksemplifisert ved veiledningsmodellen utviklet ved DPS Stjørdal og samarbeidet rundt
Sokratesdagene.
3.
Manglende helhetlig oversikt over kommunalt psykisk helseverntilbud og en felles standard
for hva som må og hva som bør være et tilbud til kommunene i nordre del av Trøndelag sin
befolkning. Vi tenker det bør jobbes for å enes om en standard for hva kommunens
innbyggere kan forvente som et minimum av tilbud uavhengig av hvor de bor. Eksempel:
Lavterskeltilbud til innbyggere med milde til moderate psykiske plager (Rask psykisk
helsehjelp), Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsevern, utdannende koordinatorer
etter koordinatorskolemodell, treningskontakt, frisklivssentral/-frisklivstilbud, NAV-kontakt,
samarbeidsavtaler med nabokommuner om anbefalte tilbud som erfaringskonsulent,
sorggrupper, KiD-/KiB-kurs, pårørendegrupper, likemannstilbud, aktivitetstilbud, og annet når
kommunen ikke selv kan stille med anbefalt tilbud
Samhandlingskoordinatorene støtter høringsuttalelsene gitt til SU fra avdelingene og har få
ytterligere tilføyelser.
Vi vil bemerke at høringsuttalelsene til SU helt rett har fokus på utfordringene med den aldrende
befolkning, men vi vil fremheve utfordringen vi ser i forhold til «henvisningstrykket» som oppleves i
den yngre befolkning. Vi mener utviklingsplanen mot 2035 må ha større fokus på HNT HF sitt bidrag i
samspillet for å styrke befolkningens mentale helse. Vi må være proaktive når Helsedirektoratet og
HOD tydeliggjør sitt syn i forhold til modeller de ønsker å stimulere utbredelsen av. Det gjelder blant
annet ABC-modellen som er beskrevet som et satsningsområde i regjeringens strategidokument for
psykisk helse «Meste hele livet» http://abcmentalsundhed.dk/. Vi må også delta aktivt i nettverk som
folkehelsealliansen i Nord Trøndelag og i kompetansesentre som Nasjonalt kompetansesenter for
kultur, helse og omsorg.»
Annet å bemerke:
Side 22 i høringsdokumentet: Det er feil benevnelse på klinikk for psykisk helsevern og rus. Den kalles
ikke lengre for psykiatrisk klinikk. I tillegg kan det presiseres at for klinikken vår sin del kan resultatet
av systematisert journalgjennomgang brukes som et grunnlag for forbedringsarbeid i den enkelte
klinikken/enheten, da intensjonen har vært å granske såpass mange journaler at lokalt
forbedringsarbeid vil være mulig.
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Samhandlingskoordinator
DPS Stjørdal
12.01.18

Arne Okkenhaug
Samhandlingskoordinator
Sykehuset Levanger
12.01.18

