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Høring - utkast til utviklingsplan for St. Olavs hospital - gjennomføring av kort 

andre høringsrunde 
 

Det er positivt med avtaler om samarbeid mellom legevakt i Orkdal og Trondheimsregionen- Hva tenkes 

om samarbeid/status for kommuner utenom Trondheim/Orkdal? 

Det er ønskelig med en vurdering av behov for spesialist tilgjengelig for de kommunene lengst fra 

Trondheim, innen somatikk, kirurgi og psykiatri.  

 

Støtter vurdering på side 7 om «behov for reorganisering av mottaksfunksjonen innen psykisk helsevern», 

I Oppdal er vi svært positive til økt tilgjengelighet fra Akutt Ambulant team ettersom tilbudet er utvidet til 

kl. 20 på kvelden, men det er behov for lengre «åpningstid» i og med at det er 2 timer en vei mellom 

Oppdal-Orkdal (tilgjengeligheten for oss er da reelt senest kl.16-17)  

 

 

Applauderer innsats innen opplæring, hospitering, utdanning (og rekruttering) innen bredt felt av yrker! 

Kan hende det skulle vært noe mer om rekruttering helt ned til videregående/ungdomsskole nivå? 

 

Bemerker at sosionomstilling er redusert med -2, dette er en svært viktig funksjon som gir ringvirkninger 

langt inn i kommunene, hvis pasientene og pårørende i sorgprosess/sykdom får god oppfølging som 

inkluderer sosionom inne på sykehuset vil dette dempe og forebygge helsepåvirkning og behov i 

hjemkommunene- vern om sosionom stillingene. Veldig viktig forebyggingstiltak.  

 

Interessant angående mer hjemmebasert behandling også i spesialisthelsetjenesten-hvordan dette kan 

løses i forhold til avstand, som for eksempel Oppdal.  

 

Håper på mer og godt samarbeid i forhold til forebygging –her kommer også spesialist poliklinikk 

desentralisert (for eksempel på Oppdal/Rennebu) inn. 

 

Vi i Oppdal er også opptatt av dette med ambulanse- at det må økes i antall på natt, og at også 

kompetanse hos ambulansepersonell bør ha en målsetting/fokus.  

 

Veldig bra det som står på side 25 om lege-utvalg mellom fastleger og sykehusleger. Kan hende kan vi 

også nytte mer av spesialsykepleiere og deres kunnskap-at de kunne kommet ut i distriktet med 

opplæring.  
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Med hilsen 

 

 

 

Kirsten Vikan Opdahl                                           Frøydis Lindstrøm 

Kommuneoverlege                                                Rådgiver Helse-og Omsorg 
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