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Høring – Regional utviklingsplan 2023-2026 Helse Midt-Norge RHF 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16. september 2022.  

 

Styret i Norsk overlegeforening har behandlet saken og vedtatt følgende uttalelse:  

 

Helse Midt-Norge RHF ber særlig om svar og innspill til tre punkter. 

 

1. I planens kapittel 3 peker vi på noen av de viktigste driverne som gir behov for 

endring av spesialisthelsetjenesten i årene som kommer. Hva mener dere er de 

viktigste utviklingstrekkene spesialisthelsetjenesten må tilpasse seg fremover? 

 

Of støtter de skisserte driverne. Både klima og en mer usikker verden er områder som 

helsetjenesten må forberede seg på, i tillegg til en behovsvekst på grunn av demografiendringer 

med flere eldre som har kroniske sykdommer. Samtidig er det positivt at vi kan tilby bedre og 

mer persontilpasset behandling til pasientene våre. Slik kan mange flere få et bedre og lengre 

liv. Det ses i tillegg en større forventning til hva spesialisthelsetjenesten kan tilby 

befolkningen. Of mener at dersom det offentlige helsetilbudet ikke er tilfredsstillende, vil flere 

søke private tjenester, og tilliten til det offentlige helsetilbudet reduseres. 

  

Of mener spesialisthelsetjenesten må tilpasse seg en ny generasjon ansatte. Vi hører at ansatte 

ønsker større fleksibilitet i arbeidslivet og bedre arbeidstidsordninger. Det er delvis høy 

turnover, for eksempel innen psykisk helsevern. Dette gjelder ikke bare i distriktene.  

Rekrutteringssvikten innen flere fagområder har også nådd universitetssykehusene.  

 

Det er også et problem for spesialisthelsetjenesten at fastlegekrisen ikke er løst. Dette påvirker 

sykehusene negativt, og øker både antall henvendelser og antall innleggelser.  

 

Vi ser at faglig utvikling og forskning flere steder blir nedprioritert på grunn av sykehusets 

driftsituasjonen. Gjennom forskning og faglig utvikling blir vi dyktigere til å diagnostisere og 

behandle pasienter. Vi blir også flinkere til å vurdere medisinske nyvinninger kritisk, noe som 

er viktig for effektivitet. 

 

De siste årene har sykefravær blant ansatte økt, inkludert for leger. Flere søker seg til 
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behandling for utbrenthet. Det er økt arbeidspress, noe ForBedrings-undersøkelsen også viser.  

 

2. I planens kapittel 4 presenterer vi de veivalg Helse Midt-Norge gjør for å svare på 

utfordringsbildet. Er dette de riktige veivalgene for å skape en fremragende 

helsetjeneste? 

 

Of mener Helse Midt-Norge har mange gode veivalg. Det er mange ord som bidra til, 

videreutvikle, sikre, sørge for, tilpasse og lignende. Of mener det er fint at Helse Midt-Norge 

har slike planer. Det hadde imidlertid vært ønskelig med en mer konkret plan for hvordan 

planene skal nås. I enkelte deler av kapittel 4, for eksempel på side 18, der det står «Antall 

personer per 1 000 innbygger 75 år og eldre…», legges det frem faktagrunnlag fra regionen. 

Det er veldig nyttig i forbindelse med dette arbeidet. Det er da lettere å kunne vise til konkrete 

behov for hva som skal gjøres.  

 

Kapittel 4.1 Pasientenes helsetjeneste 

Of mener det er mange gode planer for hva som kan gjøres. Ettersom faktagrunnlaget er uklart, 

er det imidlertid vanskelig å vite om dette er de riktige planene for regionen. Hvor god er 

brukermedvirkningen i Helse Midt-Norge? Hvor stort er problemet med å tilrettelegge for den 

samiske befolkningen? Hvordan er dagens utadrettede virksomhet?  

 

Kapittel 4.2 Ta i bruk kunnskap og ny teknologi 

Of er glad for at Helse Midt-Norge setter konkrete tall for forskning («Sette av 3 % av samlet 

overføring fra basisramme og innsatsstyrt finansiering til forskning, og lage en 

opptrappingsplan over 5 år for å nå dette målet».) Det kommer imidlertid ikke frem hvor mye 

som settes av i dag, og heller ikke hvilke utfordringer regionen har knyttet til forskning. Vi 

støtter Helse Midt-Norges planer for innovasjon. Det hadde vært nyttig å vite noe om både 

organisering og innovasjonsporteføljen. Helse Midt-Norge har et internasjonalt anerkjent 

teknologimiljø nesten samlokalisert med universitetssykehuset. Of støtter Helse Midt-Norges 

ambisjoner og planer, som for eksempel å «styrke satsingen på kunstig intelligens, 

maskinlæring og robotisering og forbedre samhandlingen mellom fagmiljøene innen IKT, 

innovasjon og medisinsk teknologi».  

 

Kapittel 4.2.4 omhandler kvalitet og pasientsikkerhet. I dette kapitlet savner Of fokus på de 

ansattes arbeidsmiljø. Vi vet at arbeidspress henger tett sammen med kvalitet og 

pasientsikkerhet. Samtidig er faglig utvikling og videre- og etterutdanning sentralt i dette 

arbeidet. Vi støtter imidlertid de andre planene.  

 

Kapittel 4.2.5 handler om standardisering. Of støtter Helse Midt-Norges planer om å arbeide 

for uønsket variasjon. Samtidig er full standardisering en betydelig hemmer for innovasjon. En 

viss fleksibilitet i tjenesten er viktig for nytenkning og utvikling.  

 

Kapittel 4.3 Rekruttere, utvikle og beholde personell 

Of mener Helse Midt-Norge trekker frem viktige områder, som behovet for å sikre tilstrekkelig 

kvalifisert personell. Of mener også at utdanning, for eksempel veiledning, bør kunne være en 

karrierevei. Slik kan flere kan spesialisere seg på dette, akkurat som med forskning, ledelse og 

lignende. 

 

Helse Midt-Norge trekker også frem behovet for å rekruttere. Of savner fokuset på fag og 

fagutvikling, gode og utviklende arbeidsmiljø, godt ytringsklima og god kulturbygging som 

viktige grunnlag for rekruttering. Når det gjelder ledelse, mener Of at medisinsk kompetanse er 



avgjørende i lederlinja, noe litteratur også viser.  

 

4.4 Gode lagspillere 

Of mener planene er gode, selv om de ikke er konkrete. Of er opptatt av at 

avtalespesialistordningen styrkes, og at endringer gjøres i samsvar med Legeforeningen og 

avtalespesialistene. 

 

Of vil ellers fremheve følgende temaer som utfordrer helsetjenesten negativt: sammenslåing til 

for store enheter, å bygge for små sykehus og å ha en uhensiktsmessig oppgavefordeling 

mellom ulike yrkesgrupper. Of vil også trekke frem andre forhold. Dette er økte 

effektiviseringskrav som medfører betydelig arbeidspress og tilhørende økt sykefravær, 

innsparinger som går utover faglig utvikling, kvalitet og pasientsikkerhet, økt styring av 

ansatte, der opplevelsen blir mindre autonomi og fleksibilitet, mindre eller manglende reell 

medvirkning og involvering, og fraværende ledelse. 

 

3. I planens kapittel 5 presenterer vi fem hovedsatsinger for regional innsats i den 

kommende fireårsperioden: Digitalisering for bedre tjenester og 

pasientmedvirkning/Samling om beste praksis/Regionale fellesløsninger/Bærekraft 

i personell og kompetanse/Sterkere samhandling.  

 

Hva mener dere er de viktigste grepene som må gjøres i den kommende fireårsperioden for å 

realisere ambisjonene i Strategi 2030? 

 

For å realisere ambisjonene er det viktig å vite noe om dagens utfordringsbilde, og hvilke tiltak 

som er gjort og som har hatt effekt. Of mener likevel at mange av planene er gode. Vi har tro 

på at digitalisering og teknologi kan være til hjelp og støtte til en viss grad, og at det kan bidra 

til både effektivitet og nyvinning. Samtidig kan teknologi være en kostnadsdriver. Vi vet også 

at innføringen av store IKT-løsninger ikke alltid har gitt de gevinstene man har ønsket seg. 

Helse Midt-Norge trekker fram at standardisering er sentralt. Of støtter at det er viktig å samles 

om en beste praksis, slik Helseatlaset bidrar til. Samtidig er det nødvendig med en viss 

fleksibilitet, fordi det er særlig viktig for innovasjon.  

 

Of støtter planer for bedre samhandling mellom ulike aktører. Vi trenger å samarbeide mer 

lokalt, regionalt og nasjonalt (og internasjonalt), for eksempel gjennom fagnettverk, kurs og 

konferanser. Det kan skje gjennom hospitering, felles forskningsprosjekt mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten, felles undervisning mellom private aktører og sykehus og så videre. 

Dette er lite omtalt i utviklingsplanen. Vi håper handlingsplanene vil omtale dette mer.  

 

Avslutningsvis anser Of at økt produktivitet bør være en av de viktigste målsetningene når nye 

tiltak planlegges. Vi ser økte ventelister og fristbrudd, og samtidig økt arbeidspress og 

sykefravær. Gode arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser som er helsefremmende, er viktig i disse 

planene. God ledelse, egnede lokaler, støttefunksjoner og IKT-verktøy er viktig. I tillegg er det 

viktig med et tydelig faglig fokus, med forskning, fagutvikling og innovasjon. 
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Ståle Clementsen (sign.) 
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