Helse Midt-Norge RHF

Høringsuttalelse: Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag»
Det vises til høringsbrev fra Helse Midt Norge datert 15.02.2021
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO ) Trøndelag takker for muligheten til å formidle
sine synspunkter i utredningssaken om helseforetaksstruktur i Trøndelag.
Prosjektrapporten viser at det er gjort et grundig prosjektarbeid som synliggjør
konsekvensene av fordeler og ulemper med både sammenslåing og ikke sammenslåing.
FFO Trøndelag har behandlet saken og organisasjonenes medlemmer har også blitt invitert
til å komme med innspill til saken.
Styret i FFO Trøndelag behandlet saken 12.04. 2021 og fattet følgende vedtak:
FFO Trøndelag støtter prosjektgruppens flertall som ikke anbefaler sammenslåing/fusjon
av St. Olavs HF og Helse Nord-Trøndelag HF.
Begrunnelse:
For FFO Trøndelag er det viktig at kvaliteten på tjenestetilbudet til pasienter og brukerne er
best mulig. Likeså mener vi det må være et likeverdig tjenestetilbud i hele Midt-Norge. Dette
kan vi ikke se blir synliggjort gjennom en sammenslåing av helseforetakene St.Olavs hospital
og Helse Nord-Trøndelag, men kan heller løses gjennom et forpliktende samarbeid i hele
regionen. Det er viktig at St.Olavs hospital har de samme forpliktelsene ovenfor både Helse
Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal slik at kvaliteten på helsehjelpen blir styrket i
hele regionen.
Ihht prosjektets mandat skal både det høyspesialiserte tilbudet ved St. Olavs hospital og
dagens desentraliserte spesialisthelsetilbud med akuttsykehusene i Namsos og Levanger
bestå.
FFO mener et godt og likeverdig pasienttilbud for befolkningen i hele regionen kan styrkes
gjennom en forpliktende samhandling som utøves gjennom fagledernettverkene.
For å oppnå dette, må Helse Midt-Norge tydeliggjøre oppdragsdokumentene i forhold til
funksjons -og oppgavefordeling innen hele regionen.
FFO støtter rapportens konklusjon vedr. pasientstrømmen mellom HNT og St.Olavs hospital.
Det er en betydelig del av pasientbehandlingen for personer i kommuner tilhørende
Sykehuset Levanger som skjer ved St. Olavs hospital eller hos private. (Jfr. Magnussen modell
2020). Flertallet i utredningen mener dette kan løses gjennom et styrket samarbeid internt i
regionen.

Rapporten peker også på at det ikke er økonomiske gevinster med en sammenslåing så
fremt man ikke sentraliserer akutte tjenester.
Det er viktig at det i hele regionen ses på hvordan man best mulig kan stimulere til å få
dekket mangelen på spesialisert kompetanse for å også på denne måten få gitt ett best
mulig pasienttilbud og øke pasientsikkerheten. FFO støtter at det gjøres en slik utredning av
Helse Midt Norge i tett dialog med blant annet legeforeningen.
Et felles journalsystem, Helseplattformen, er under utvikling, noe som er et digitalt helseløft
i Midt-Norge. Når dette er implementert i regionen, vil det bidra til bedre pasientsikkerhet
på tvers av nivå og region.
Hvis en sammenslåing av de 2 helseforetakene skulle skje parallelt med innføring en av
Helseplattformen, tror FFO at det ville ha vært alt for ressurskrevende for foretakene og
følgelig være en utfordring for pasienttilbudet og pasientsikkerheten. Vi mener det nye
journalsystemet må prioriteres framfor en strukturell omorganisering av helseforetakene.

Konklusjon:
Med bakgrunn av at det i rapporten ikke kommer frem fordeler med en sammenslåing innen
områdene: Pasientbehandling, pasientsikkerhet, forskning eller undervisning, støtter FFO
Trøndelag prosjektets flertall i at St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag ikke slås
sammen eller fusjoneres og at dette i stedet løses med en mer forpliktende og styrket
samhandling.
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