
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL +47 71 65 58 00 964 981 892 
E-post 

    
 

post@surnadal.kommune.no www.surnadal.kommune.no   
 

  
  

ST. OLAVS HOSPITAL HF 
Postboks 3250 Torgarden 
7006 TRONDHEIM 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   22/00556-6 Gunhild Eidsli 

   
05.05.2022 

 
 

Uttale frå Surnadal kommune til St. Olavs hospital sin utviklingsplan 2023 - 2026 

Hovudutval for helse og omsorg har behandlet saken i møte 28.04.2022 sak 4/22 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Hovudutval for helse og omsorg gir på vegne av kommunen følgende høringsuttalelse til Utviklingsplan 
2023-2026 for St Olavs hospital. 
 
1. Surnadal kommune anser St. Olavs hospitals utviklingsplan som viktig for kommunen. En mest mulig 

konkret, forutsigbar og forpliktende plan for hvordan spesialisthelsetjenesten vil utvikle sine 
tjenester og sitt tilbud, er viktig som grunnlag når kommunen skal planlegge sin tjenesteutvikling. 
Utviklingsplanen må legge til rette for samhandling mellom helseforetaket og kommunene i 
Helsefellesskapet og gi grunnlag for gode prosesser rundt prioriteringer og endringer i tjenestetilbud 
som berører kommunene. 

2. Surnadal kommune anser et kvalitativt godt og riktig dimensjonert lokalsykehus, som helt 
avgjørende for at kommunene skal kunne ivareta sine stadig mer krevende oppgaver innen helse og 
omsorg. Surnadal kommune etterlyser en tydeligere og mer konkret ambisjon i utviklingsplanen om 
hvordan denne utviklingen skal skje og at det må bygge på oppdaterte befolkningsprognoser og 
forventet sykelighet i befolkningen. 

3. Surnadal kommune etterlyser en tydeligere og mer konkret analyse av utfordringsbildet 
spesialisthelsetjenesten står overfor i årene som kommer. Hvordan vil den demografiske utviklingen 
i regionen og endringer i sykelighet i befolkningen påvirke St. Olavs hospital? Hvordan må tjenester 
og fagområder dimensjoneres de kommende årene; hvilke tjenester og fagområder må styrkes og 
hvilke områder kan eller må prioriteres ned, for å møte de endrede behov i befolkningen og sikre en 
bærekraftig utvikling?  

4. Surnadal kommune etterlyser en konkret plan for hvordan man vil håndtere arealutfordringer i 
planperioden. Arealknapphet beskrives allerede å være aktivitetsbegrensende. Tilstrekkelig areal er 
en kritisk faktor for at St. Olavs hospital skal kunne ivareta blant annet sine lokalsykehusfunksjoner 
fremover.  
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5. Surnadal kommune støtter vurderingen som er gjort med hensyn til behovet for prioritering av 
innovasjon og digitalisering som viktige faktorer i utviklingen av helsetjenestene. Dette er tema som 
også må bli konkretisert og prioritert i samhandlingen i Helsefellesskapet. 

6. Surnadal kommune viser til kapittel 4.3.2 Bemanning og kompetanse, og etterlyser at det i 
prioriteringene fremgår at dette er et område hvor det må samarbeides med kommunene. 
Rekruttering av helsepersonell er mulig den største, felles utfordringen vi står overfor i 
Helsefellesskapet i årene som kommer. Uten en felles, omforent og hensiktsmessig tilnærming til 
utfordringen “riktig kompetanse til riktig oppgave”, er risikoen stor for at det blir en skadelig kamp 
om helsepersonell, noe som ikke vil være til det gode hverken for sykehuset, kommunene eller 
befolkningen.  

7. Surnadal kommune viser til punkt 4.4.5 Utvikling av akuttmottak og den akuttmedisinske kjeden og 
prioriteringene i et 4 –års perspektiv og 15- års perspektiv. Vi ser med bekymring på at punktet om 
«Være en arena for testing av ny og innovativ teknologi, teste ut modeller for akutt hjemmesykehus 
og benytte videoassistert beslutningsstøtte overfor Orkdal sykehus og leger i 
kommunehelsetjenesten», har et 15 års perspektiv. På side 57 er avtalen mellom Orkland kommune 
og St. Olavs hospital om felles legevakt og akuttmottaksfunksjoner nevnt som et godt eksempel på 
samhandling. Vi mener at utprøving av videoassistert beslutningsstøtte og nye tekniske løsninger i 
samhandlinga mellom pasient og legevakta samt akuttmottaksfunksjonene i dette samarbeidet må 
framskyndes.  Dette vil bidra til bedre tilbud og tjenester til innbyggerne og behov for mindre 
reisetid innafor regionen. Med dagens organisering av legevakta i Orkdalsregionen er vi avhengig av 
et godt samarbeid med St. Olav for å få på plass slike løsninger raskt.   

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Eidsli 
Kommunalsjef 
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