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Høringsuttalelse 2 fra kommunene som har samarbeidsavtale med St. Olavs 

hospital til sykehusets Utviklingsplan 2019-2023/2035 

Det vises til første høringsrunde med svarfrist 15. januar og kommunenes høringssvar av 12. 

januar og andre høringsrunde med svarfrist 2. februar. 

Kommunenes synspunkter, særlig knyttet til Utviklingsplanens kapittel 6, følger vedlagt. 

Fosen Helse IKS har oversendt et eget høringssvar til revidert planutkast som en utfyllende 

kommentar til kapittel 6 fra en gruppe kommuner. 

Bakgrunn 

I sitt andre høringsbrev dat 16.01.2018 skriver St. Olavs hospital til kapittel 6: 

«Vi ba om alle adressaters innspill til strategier og satsninger som vil bistå oss i dannelsen av 

en «fremragende helsetjeneste». 

I høringsutkastet som nå sendes ut, er høringsinnspillene forsøkt hensyntatt. Vi har også 

utformet forslag til et kapittel 6 om mål og strategier for St. Olavs hospital for perioden 

2019-2035. 

Vi ber nå spesielt om høringsinnspill på utkast til kapittel 6 i planen. 

Det er høringsfrist 2. februar 2018.» 

 

Kapittel 6, pkt. 10, har følgende overskrift: 

Vi samarbeider med kommunene og andre sykehus om å sikre rett pasient på rett sted til 

rett tid. 

Under denne overskriften lister St. Olavs hospital opp 10 kulepunkter (side 44) som er de 

viktigste tiltakene sykehuset lanserer. 

Disse kulepunktene ble presentert for deltakerne på kommunegruppenettverksmøtet 30. 

januar, og det ble enighet om å sende følgende uttalelse til St. Olavs hospital: 

 

Kommentarer til revidert plan, kapittel 6 

Med bakgrunn i den korte høringsfristen til andre høringsrunde av Utviklingsplanen for St. 

Olavs hospital, bemerker kommunene at det videre samarbeidet for å nå planens langsiktige 



mål – en fremragende helsetjeneste – må skje ved å utvikle og forbedre det etablerte 

samarbeidet som har eksistert siden 2012 gjennom Samarbeidsavtalen.  

Kommunene bemerker at tiltaksbeskrivelsen er oppgaver og tiltak som skal videreføres og 

som man derfor ikke hadde behøvd å gjenta. Det er selvfølgeligheter. 

Konkretisering og gjennomføring 

I hht pkt 6.2.1. i gjeldende samarbeidsavtale, skal partene hvert år utvikle en helhetlig plan 

som skal være konkret. ASU skal gjennom helhetlig plan prioritere hva fagrådene skal 

arbeide med årlig. 

Kommunene mener at en konkretisering av kapittel 6, pkt. 10 i planen må skje gradvis og 

være preget av likeverdighet, som er ett av de bærende prinsipper i Samarbeidsavtalen, jfr. 

kapittel 3 og kapittel 4 i Samarbeidsavtalen. 

For øvrig viser kommunene til første høringsuttalelse pr 12.01.2018 som inneholder 

kommentarer og konkrete forslag som i ganske stor grad er hensyntatt av St. Olavs hospital i 

kapittel 6, pkt 10. Men vi føyer til og gjentar:  

Rekruttere, utvikle og beholde høyt kompetent personell 

Vi ber om at St. Olavs hospital drøfter kommunenes forslag om å etablere et felles 

utdanningsutvalg der partene er representert som likeverdige og som kan opptre som 

«bestiller av helseutdanning» overfor utdanningsinstitusjonene for de profesjoner som 

partene trenger for å kunne levere helsetjenester i årene framover innenfor sine respektive 

sørge – for ansvarsområder. Dette punktet er tydelig understreket på side 4 i 1. høringssvar, 

sitat: 

Denne situasjonen (mangel på kompetent helsepersonell, særlig i kommunenee) er 

alvorlig og en reell trussel mot realiseringen av overordnede helsepolitiske mål. 

Teknologiutvikling 

Teknologiavsnittet er for lite spenstig. Her har det neppe kommet mange innspill fra de 
sterkeste miljøene ved NTNU /SINTEF.  
Kommunene er rett og slett skuffet over at alliansen med NTNU ikke har klart å få til mer 
på dette området.  
Hvilke arbeidsmåter sammen med teknologimiljøet skal endres for å styrke 
innovasjonen, og hvilke områder skal St Olavs sammen med NTNU bli sterke på innen 
teknologiutvikling?  
Vi har bl. a. nevnt utvikling av teknologi som benytter kunstig intelligens, der NTNU 
ligger langt fremme i utviklingen. Det finnes flere, og det bør St Olavs få fram i sin plan.  
  
Trondheim, 02.02.2018 

Tor Langvold 

Rådgiver 

KS Trøndelag 


