Brukerutvalget

Trondheim, 23.03.2021

Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag høringsuttalelse fra Brukerutvalget ved St. Olavs hospital
Det vises til brev fra Helse Midt-Norge RHF ang. Høring – Utredning om helseforetaksstrukturen i
Trøndelag. Ref. 2021/214 – 1559/2021 datert 15.02.2021.
Bakgrunn
Helse Midt-Norge RHF fikk høsten 2020 utredet fordeler og ulemper med en eventuell ny
helseforetaksstruktur i Trøndelag. En skulle kort sagt vurdere om det skal være ett eller to
helseforetak i Trøndelag. En del premisser for utredningen ble satt. Blant annet skulle
akuttsykehusene i Namsos og Levanger bestå som i dag, likeså det høyspesialiserte tilbudet ved
St. Olavs hospital.
Prosjektgruppen besto av 29 medlemmer fordelt på de to helseforetakene, kommuner,
fylkeskommunen, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter. Det var 2
brukerrepresentanter med, en fra brukerutvalget ved hvert helseforetak.
Arbeidsmetoden var faste arbeidsgrupper med grundig drøfting av de enkelte tema. Før
drøftingen var det foredrag og informasjon. Etterpå hadde vi felles drøfting og vurderte om vi
skulle si ja eller nei til sammenslåing på tema/område.
Tema på samlingene var: Kvaliteten i tjenestetilbudet og pasientsikkerhet, venting og uønsket
variasjon i kapasitetsutnyttelse, prioritere styrking av psykisk helsevern og TSB, pasient og
brukermedvirkning, forskning og innovasjon, samhandling med kommunehelsetjenesten og
helhetlige pasientforløp, forskning og innovasjon, hva kjennetegner helseforetak med gode
arbeidsforhold og tilstrekkelig med personell, økt kvalitet i pasienttilbudet i Trøndelag gjennom
sterke fagmiljø, hva sier forskningen om fusjoner av helseforetak, tilbudet til den sørsamiske
befolkningen, hva kjennetegner god ledelse i helseforetak, stedlig ledelse vs tverrgående
klinikker, økonomi – konsekvenser for helseforetak og Helseplattformen.
Deler av gruppen laget en ROS analyse og en SWOT analyse av temaene.
Til slutt hadde en et seminar hvor en måtte ta standpunkt på grunnlag av alle tema som ble
presentert av prosjektledelsen.
Drøfting
For oss som brukerrepresentanter var det viktig at kvaliteten på tilbudet til pasientene ble så
godt som mulig. Hvis vi skulle gå inn for en fusjon, måtte det synliggjøres at kvaliteten på
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pasienttilbudet totalt sett ville bli bedre. Etter brukerrepresentantenes vurdering vil en fusjon
ikke gi et bedre pasienttilbud. Begge brukerrepresentantene gikk derfor inn for flertallets
innstilling.
Det er viktig at det i tiden framover blir en styrket samhandling mellom helseforetakene i Helse
Midt-Norge. St. Olavs hospital er hele regionens universitetssykehus, og må derfor ha de samme
forpliktelsene overfor Helse Møre og Romsdal HF som overfor Helse Nord-Trøndelag HF.
Innføring av Helseplattformen vil også, når den blir innført, bidra til det.
I følge Magnussen utvalget 2020 har Helse Nord-Trøndelag betydelige utfordringer når det
gjelder andel pasienter som blir behandlet ved eget foretak. En stor del av pasientene blir
behandlet ved St. Olavs HF eller hos private. Flertallet mener at denne oppgaven bør løses i
samarbeid mellom de to helseforetakene.
Konklusjon
Flertallet i prosjektgruppen og Brukerutvalget ved St. Olavs HF mener at Helse Midt-Norge HF må
ha en tydeligere rolle når det gjelder beslutninger knyttet til funksjonsfordeling og
utviklingsprosesser. Dette for å sikre at kvaliteten i pasienttilbudet blir likt i hele helseregionen.
Styrking av fagledernettverkene er viktig for å sikre et godt pasienttilbud i hele regionen.
Brukerutvalget mener at mange av de forslagene som mindretallet kommer med, kan
gjennomføres uten en fusjon. Det betinger at Helse Midt-Norge RHF er tydeligere i sine
oppdragsdokumenter og i styringen av fagnettverkene.
Brukerutvalget behandlet høringsuttalelsen i møte 23.03.2021 og gjorde følgende vedtak:
Brukerutvalget ved St. Olavs hospital HF støtter flertallets konklusjon i rapporten «Utredning
om helseforetaksstrukturen i Trøndelag».

Med vennlig hilsen
Halvard Kjelås, leder
Brukerutvalget St. Olavs hospital HF
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