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St. Olavs hospital 

Koordineringsgruppe for utviklingsplan 

v/ Samhandlingsdirektør Tor Åm 

 

Høringssvar runde 2 på Utviklingsplan for St. Olavs hospital 
 

Vi takker igjen for muligheten til å gi innspill til utviklingsplan for St. Olavs Hospital. Denne 

uttalelsen er utarbeidet av Fakultet for medisin og helsevitenskap i samarbeid med satsingsområdet NTNU 

Helse på vegne av NTNU. 

 

 

Generelle kommentarer: 

Ordene «helsetjeneste» og «helsevesen» brukes om hverandre. Ordet «helsevesen» kan for klarhets 

skyld unngås. 

 

Det påpekes flere steder i utviklingsplanen at turnusarbeid må være et av flere sentrale 

tema. Det er uklart hva som ligger i dette så dette må tydeliggjøres 

 

Generelle kommentarer til kapittel 6: 

Alle forkortninger som «mht», «bl.a.» og «f.eks» bør unngås. 

Alle kulepunkt må ende med et punktum. 

 

Forslag til endringer: 

Forslag til endring i punkt 2.5.1 «Utdanning» side 11 

Fakultet for medisin og helsevitenskap tar opp et stort antall studenter innen ulike 

profesjonsutdanninger, som fra første dag blir en del av det kliniske miljøet ved 

universitetssykehuset. 

 

Tillegg til første avsnitt punkt 5.18 side 33 

Det står at St Olavs H skal bli en integrert institusjon, men her er ikke det integrerte 

universitetssykehuset eller NTNU nevnt, det bør komme med. 

 

Forslag til endring på punkt 5.18 side 33 

«: St. Olavs hospital i samarbeid med NTNU skal være en drivkraft for helseforskning i hele 

regionen. Helseforetakets forskning må være åpen …» 

Endre fra «helseforetakets» til «det integrerte universitetssykehusets». 
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Forslag til endring på punkt 5.18 side 33 

«Det må derfor satses målrettet på utvikling av infrastruktur og støttefunksjoner som er 

forutsetninger for god klinisk forskning og innovasjon i samarbeid med NTNU.» 

 

Forslag til endring på punkt 5.18 side 33-34 

«kan ikke håndteres av St. Olavs hospital alene. Sykehuset må etablere løsning i samarbeid med 

andre helseforetak, NTNU og universiteter i og utenfor Norge.» 

 

Ufullstendig setning under kulepunkt 13 på satsing 1 side 39: 

«Vi bygger opp nødvendig bufferkapasitet for å håndtere svingninger i behov gjennom året uten at 

dette» 

 

Forslag til endring på setninger under satsing 2 side 40: 

«Vi samarbeider med NTNU for å sikre nødvendig kompetanse innenfor alle relevante områder og 

særskilt innen logistikk, ledelse og økonomistyring» 

«Vi etterspør akademisk kunnskap og interesse i tilsettingsprosesser» 

«Vi tilrettelegger for forskning og utdanning integrert med klinisk praksis» 

 

Forslag til endring på setninger og tillegg under satsing 4 side 41: 

«Vi styrker vår innovasjonsevne med å legge til rette for «testbeds» eller andre typer fleksible arealer 

for bruk til interne og eksterne innovasjonsprosjekter. Mulighetene for at andre kan bruke slike areal 

må promoteres aktivt» 

«Vi styrker den kliniske forskningen i et nært samarbeid med NTNU og andre regionale, nasjonale 

og internasjonale samarbeidspartnere. Felles problemstillinger og behov løses i fellesskap der det er 

mulig.» 

«Forskere ved St. Olavs hospital får bistand fra Forskningsavdelingen og NTNU i arbeidet med 

søknader om eksterne forskningsmidler. For at forskningsproduksjonen skal øke er det nødvendig at 

en større andel av midlene til forskning hentes fra eksterne kilder som Forskningsrådet og EU» 

 

Endring nest siste punkt i satsing 5 s42 

«Vi samarbeider med NTNU for å sikre optimal utnyttelse av kjernefasilitetene.» 

 

Endring i kulepunkt under satsing 5 side 42 

«Vi samarbeider med industrien om aktuelle forsknings- og innovasjonsprosjekter, blant annet ved å 

legge til rette for god utnyttelse og tilrettelegging for eksternes bruk av areal og infrastruktur» 

 

Nytt punkt under satsing 7 side 42 

 «Vi samarbeider med NTNU i sameiestyret om optimal utnyttelse og utvikling av bygg og areal» 
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Kommentar til satsing 9 side 43: 

«demper framtidig vekst i behov for helsetjenester» er en annen måte å si forebygging og 

helsefremming på. Hvorfor er ikke disse ordene brukt? 

 

 

Med hilsen 

Björn Gustafsson 

dekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 

Magnus Steigedal, 

leder NTNU Helse 

 


