
   1 av 2 
 

Vår dato 
22.12.2017 

Vår referanse 
2017/37517 

Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 
Deres dato 
15.11.2017 

Deres referanse 
16/9334-27/CATHTOØ1  

 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

Postboks 8905   Harald Hardrådes gate 
13 

+47 72820700 Yngve Sommervoll  

7491 Trondheim postmottak@mh.ntnu.no 1930-bygget, 2. etg.  yngve.sommervoll@
ntnu.no 

Norway www.ntnu.no/mh   Tlf: 91811220  
 

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse. 
 

 

 

 
St. Olavs hospital 
Koordineringsgruppe for utviklingsplan  
v/ Prosjektkoordinator Cathrine Tørum 

Høringssvar på Utviklingsplan for St. Olavs hospital 
 

Vi takker 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. 

 

Utviklingsplanen er et omfattende dokument, men dette høringssvaret vil i stor grad 
fokusere på møtepunktene mellom St. Olavs hospital og NTNU. Vi har noen generelle 
betraktninger og spesifikke kommentarer til enkeltpunkt i utviklingsplanen-  

 

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 

Det er forventet at spesialistutdanninga av leger i større grad enn tidligere vil foregå som 
ferdighetstrening og simulering. Dagens ferdighetsrom og simulatorsenter har svært 
begrenset kapasitet på areal og kompetanse. Behovet for en kapasitetsøkning for bør 
derfor inkluderes i utviklingsplanen. 

 

Forslag om et nytt punkt 2.3.6 om «Oppgavedeling og samhandling med NTNU».  

Punktet bør inneholde en beskrivelse av St. Olavs Hospital og NTNUs avtaler om 
kombinerte stillinger, praksisplasser, forskningsstøtte og arealbruk. Punktet bør også 
omtale videre arbeid med integrasjonsprosjektet. 

 

Tillegg til punkt 2.6. «Forskning, innovasjon og helsetjenesteutvikling» 

St. Olavs Hospital må tilstrebe å etablere samarbeid med fagmiljø på NTNU man i dag ikke 
er godt kjent med, men som kan bidra til forskning og innovasjon. Spesielt bør St. Olavs 
Hospital søke ekspertise innen IKT, teknologi, produktutvikling, ledelsesfag, modellering 
samt humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

 

Tillegg til punkt 5.16 «Forskning og innovasjon» 

St. Olavs Hospital bør satse på utvikling av infrastruktur og støttefunksjoner som er 
forutsetning for god klinisk forskning og innovasjon. Helseforetakets forskning må være 
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åpen med tilgjengeliggjøring av forskningsdata, publikasjoner og metoder som hovedregel 
for å sikre gjennomsiktighet og reproduserbarhet av forskningen. 

 
Endring i punkt 2.5.1 «Utdanning» 
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.  

 

Endring i punkt 2.8.1 «Medisinskteknisk utstyr (MTU)» 

NTNU og St. Olavs må sammen avklare hvordan utstyr innkjøpt av NTNU utplassert på 
sykehusavdelingene i daglig drift skal erstattes. 

 

Tillegg i punkt 2.9.1 «Tilstandsvurdering. 

NTNUs eierandel i byggene på Øya må komme med. 

 

Tillegg i punkt 5.15 «Bemanning og kompetanse» 

Utviklingsplanen må inneholde en forventning om veilederkompetanse hos ansatte som 
skal veilede LIS eller praksisstudenter. Dette vil kreve ressurser og ny organisering som 
kan få konsekvenser for sykehuset, men som vil gi en bedre utdanning og bedre 
helsearbeidere. 

 

Tillegg i punkt 6 «Målbilde og strategiske satsingsområder» 

NTNU mener at utviklingsplanen må ha en satsing på ferdighetstrening og simulering i 
utdanningen av helsepersonell. Herunder ligger behov for nye og større areal samt 
kompetanse til utvikling av dette. 

 

Målbilde: Universitetssykehuset St Olavs hospital med sin nærhet til NTNU skal være i front 
for å finne løsninger ved bruk av ny teknologi, bedre samhandling innad i helsetjenesten og 
sterkere økonomisystemer.  

Et tett samarbeid med NTNU er nødvendig for utvikling av helseutdanningen for framtidas 
helsetjeneste der endringskompetanse er særskilt verdsatt. 

 

Med hilsen 

 

Björn Gustafsson, 

dekan Fakultet for medisin og helsevitenskap 

 

Magnus Steigedal, 

leder NTNU Helse 


