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Til  

St Olavs Hospital HF 

          

 

Trondheim den 04.05.22 

Høringsinnspill til Utviklingsplan 2023-2026 for St Olavs HF 

Det vises til utkast til Utviklingsplan for St Olavs sendt ut på høring med frist for innspill 06.05.22.  

Blå Kors Lade Behandlingssenter (LBS) går fra 01.07.22 inn i fornyet avtale med Helse Midt-Norge 

(HMN) om leveranse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avtalen omfatter 46 døgnplasser 

fordelt på fire avdelinger, hvor avdelingene også yter forsterket poliklinisk oppfølging knyttet til 

døgnforløp. Avtalen har en varighet på 4 år med muligheter for forlengelse i 2 + 2 år.  

Som privat ideell leverandør innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har vi et utstrakt 

samarbeid med det øvrige spesialiserte tjenestetilbudet innen vårt fagfelt, herunder tilbudet i HF-ene 

og hos andre private ideelle leverandører (fra 01.07.22 LBS og Tyrili). Vi har også en god del 

samhandling med klinikker innen somatikk og psykisk helsevern, da flere av våre pasienter har 

sammensatt problematikk og får behandling fra flere deler av sykehusets tilbud.  

Vårt høringsinnspill knytter seg til Kapittel 4, herunder punkt 4.4.3 Bruk av private aktører.  

 

1. Andel av tjenestetilbudet levert av private ideelle innen TSB 

Det oppgis i utkastet (s. 61) at andelen av tjenestetilbudet innen TSB i HMN som ytes av private 

leverandører utgjør over 50 %.  

Andelen av tjenester innen TSB som leveres av private ideelle leverandører er betydelig redusert 

siden 2010.  

• Fra 01.07.22 vil andelen av den regionale døgnkapasiteten utgjøre 46,5% (92 av totalt 198 
døgnplasser).   

• Poliklinisk tilbud som selvstendig behandlingstilbud er fra 01.07.22 i sin helhet lagt til HF-

enes ansvarsområde. I 2020 leverte HF-ene i HMN 80% av alle polikliniske konsultasjoner 

innen TSB. 

• HF-ene behandlet i 2020 3082 pasienter mot 969 hos private ideelle leverandører (Samdata 
2020).  
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Totalt vil det derfor være mer riktig å si at private ideelle leverandører leverer omtrent 24% av det 

totale tjenestetilbudet innen TSB i Midt-Norge. Med overføring av TSB poliklinikk ved Blå Kors Lade 

behandlingssenter til HF’enes ansvar fra 1.7.22, og med planer om å overta avrusningsplassene fra 

Blå Kors Lade behandlingssenter vil St. Olavs hospital bidra til at andelen tjenester levert av privat 

ideelle vil synke betydelig.  

“I utgangspunktet har St Olavs Hospital som ambisjon å tilby alle nødvendige helset jenester til 

befolkningen” (s 61). Denne ambisjonen er etter vårt syn i konflikt med pålegg gitt til helseforetakene 

i foretaksmøte av 15. januar 2019 om å øke bruken av private ideelle tjenesteleverandører i 

helseforetakene.  

Fra vårt ståsted kan det ut som om St.Olavs snarere arbeider med å overta tjenester fra ideelle 

aktører, selv om dette er i strid med foretaksmøtets vedtak om at helseforetakene ikke kan etablere 

tjenester som er i konkurranse med tjenester levert av private ideelle aktører.  

Blå Kors Lade behandlingssenter har i en årrekke levert spesialisert behandling til dokumenterbar høy 

kvalitet. Basert på tilgjengelig kvalitetsdokumentasjon, kostnadseffektivitet og tilbudsmangfold vil vi 

hevde at både pasientene, pårørende og helseforetakene vil ha stor nytte av å beholde en livskraftig 

ideell sektor innen TSB.  

 

2. Standard for pasientforløp og tettere samarbeid 

I samme avsnitt i utkastet som det vises til over, beskrives at St Olavs hospital «bør sette standard for 

pasientforløp hos private tjenesteytere, som i somatikken». Til dette vil vi knytte følgende 

kommentarer: 

• Det er de siste årene innført pakkeforløp for TSB, for gravide i TSB og for Avrusing. Både HF-
ene og private ideelle leverandører som har driftsavtale med HMN utøver klinisk praksis og 

registrerer forløpstider i tråd med kravene i pakkeforløpene.  

• HF-ene er representert i arbeidet med å analysere behovet for kjøp hos innen TSB før en 

anskaffelse utlyses, og kan i den forbindelse også gi innspill om pasientforløp.  

• Fagledernettverket for TSB i Midt-Norge er omtalt som en av de bedre fungerende 

nettverkene i helseregionen, og en regional fagplan for TSB med fem prioriterte 

innsatsområder er under utarbeidelse. Planen skal være ferdig i løpet av 2022, og være gyldig 

fram til 2026. Dette er et godt eksempel på samarbeid om fag- og tjenesteutvikling på tvers 

av HF-ene og de private ideelle leverandørene.  

Sterkere styring gjennom standarder som søker å lage maler for varighet og innhold for 

behandlingsforløp, kan være til hinder for å utøve nødvendig fleksibilitet som sikrer medvirkning og 

individuelt tilpassede forløp. Ruspasienter er en av flere pasientgrupper hvor behandling gjerne varer 

over tid, og det ofte er behov for å veksle mellom innsatser på ulike behandlingsnivå. Pasientens 

medvirkning vil ha en klar sammenheng med motivasjon til å stå i behandling og hva slags effekt 

helsehjelpen får.  
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Pasientstrømmen påvirker sykehusets økonomi, og vi har stor forståelse for at sykehuset søker 

riktige prioriteringer og god forvaltning av tilgjengelig ramme. Samtidig setter pasient- og 

brukerrettigheter, prioriteringsveilederen for TSB og nasjonale føringer (eksempelvis nasjonalt 

utredningsoppdrag for vurderingsarbeid og fritt behandlingsvalg) klare begrensninger for lokal 

styring. I planperioden for utviklingsplanen og vår kommende driftsavtaleperiode fra 01.07.22 (4 år 

med mulighet for forlengelse i 2+2 år) vil det være det regionale helseforetaket som har 

oppfølgingsansvaret for avtalene med de private ideelle leverandørene innen TSB.  

 

3. Opprettelse av elektive avrusningsplasser i Senter for psykisk helse 

Det vises i utkastet til at St Olavs Hospital mangler tilbud om elektiv avrusing. Blå Kors Lade 

Behandlingssenter har i nåværende og kommende driftsavtale ansvaret for å tilby 18 elektive 

avrusingsplasser kun 3 km fra St Olavs Hospital sin base på Øya. Vi henvendte oss i juni 2019 til styret 

i St Olavs HF med våre innspill til planene, og minnet om at HF-et er forpliktet til å involvere og 

hensynta nåværende leverandør i slike planprosesser.   

Videre sendte eiendomssjef i HMN Lars Magnussen på vegne av HMN RHF mail til St.Olavs den 

26.11.2020 med følgende tekst: 

Vi har tidligere vært i kontakt med Blå Kors om deres medvirkning i planleggingen – de har 

som kjent vært bekymret for om St Olav nå bygger opp behandlingskapasitet innen bl.a. 

avrusning som eventuelt kommer til erstatning for Blå Kors sin kapasitet. HOD har også 

understreket at kapasiteten hos de private institusjonene skal hensyntas i planleggingen. 

Jeg ber derfor om at dere ivaretar forholdet til Blå Kors i planleggingen, herunder hvordan de 

skal medvirke i planleggingen. Ber om at vi får opp dette med forholdet til de private 

behandlingsinstitusjonene og deres behandlingskapasitet som en problemstilling/drøfting på 

første møte i prosjektstyret (når dette møtet enn måtte bli).  

Til tross for flere henvendelser i saken, senest den 16. februar og 18. mars 2022 sendt til adm.dir ved 

St.Olavs, er ingen av henvendelsene besvart fra St.Olavs hospital sin side. Blå Kors er svært forundret 

over at planleggingsarbeidet med 14 avrusningsplasser ved Senter for psykisk helse fortsatt går sin 

gang uten at beskrevne forutsetninger fra HMN og fra HOD er ivaretatt.  

Blå Kors anmoder om at St.Olavs snarest sørger for at videre planprosess vedr avrusningsplasser ved 

Senter for psykisk helse bringes i samsvar med kommuniserte forutsetninger fra HOD og HMN.  

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til utviklingsplanen, og ønsker dere lykke til videre i 

arbeidet. 
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Med hilsen 

 

 

 


