
  
 
 
 
 

Høringsuttalelse om Strategi 2030, Helse Midt-Norge 
 
Region Namdal (samarbeidsforum for ordførerne i de 13 namdalskommunene) synes det er gjort en 
god analyse som utgangspunkt for Strategi 2030. Å tolke samfunnsutvikling/utviklingstrekk slik at en 
tar riktige valg og avgjørelser, er ikke enkelt. Derfor er det ekstra viktig med god statusgjennomgang 
og grundig vurdering av utviklingstrekkene.  
 
Utfordrings- og mulighetsbildet som tegnes, synes realistisk. Region Namdal mener det er viktig å ta 
dette inn over seg og agere i tråd med hvordan en tror utviklinga vil gå. Strategidokumentene slår 
fast at behovene for helsetjenester vil øke, og ressursene til å yte dem ikke kan forventes å holde 
følge med behovet. Derfor må det arbeides smartere, mer effektivt, og det må prioriteres strengere. 
Dette er en viktig erkjennelse, som vi tror er lite kontroversielt. Men samtidig må det påpekes at 
økonomi og ressurstilgang er et politisk spørsmål/vegvalg som til enhver tid avhenger av 
prioriteringene til sittende politiske regime.   
 
Vi slutter oss til betraktningene om driverne i utfordringsbildet.   
 
Vi synes også det er viktig og riktig at en setter pasienten i sentrum og har som overordnet ambisjon 
å yte fremragende helsetjenester. For oss er det viktig å understreke betydninga av likeverdige 
helsetjenester. Ikke bare for enkeltmenneskene, men mellom ulike deler av fagområdet – og 
geografisk. Gode helsetjenester, nært folket, er helt vesentlig. 
 
Helsevesenet skal utvikles etter befolkningas og samfunnets behov – ikke etter helsevesenets 
premisser og eget behov. Vi mener det er gode betraktninger rundt dilemmaet som knytter seg til 
kravet om stadig bedre spisskompetanse, som ivaretas av spesialisthelsetjenestene – og 
helhetstenkinga som skal sikre gjennomgående gode helsetjenester og behandling, omsorg og 
trygghet gjennom hele livsløpet. Region Namdal mener det er viktig at helhetstankegangen må være 
gjennomgående – både i spesialist- og i primærhelsetjenesten. Også de lokale helsetjenestene 
trenger spisskompetanse.  
 
Dette ser vi i sammenheng med betraktningene om demografi, sykdomsutvikling og teknologiske 
muligheter i notatet om «Fremragende helsetjenester» – der det slås fast at spesialisthelsetjenesten 
må legge til rette for at store pasientgrupper med kroniske og sammensatte lidelser i størst mulig 
grad får sine helsetjenester nær der de bor. Vi deler oppfatningene om at tett og god samhandling 
med kommunenes helse- og omsorgstjeneste vil være avgjørende for at pasientene skal få et samlet 
(helhetlig), godt tilbud. Region Namdal mener det fortsatt er et forbedringspotensial i samhandlinga 
mellom sykehusene og kommunene til tross for at vi har hatt en samhandlingsreform.  
 
Vi ser denne samhandlinga som et viktig incitament for et framtidig sterkt lokalt sykehus – da det 
åpenbart vil være en stor sykehusoppgave i framtida å sikre spesialisthelsetilbud nært det 
kommunale helse- og omsorgstilbudet. 
 



Region Namdal håper at dette fokuset på og samhandlinga mellom spesialisthelsetjenester og 
helhetlig helsetilbud ikke fører til en forsterket kamp om ressurser, men heller bidrar til at en samla 
sett oppnår både et styrket helsetilbud og tilstrekkelige ressurser. 
 
Vi deler oppfatninga i strategidokumentene om at det er et samfunnsmessig dilemma at vi forbedrer 
mulighetene for å stille gode diagnoser og senker terskelen for behandling av sykdommer. Det er ikke 
minst et dilemma at behandling av mindre alvorlige lidelser kan fortrenge kapasiteten til behandling 
av livstruende/alvorlige sykdommer. Helhetlig tankegang er av stor betydning for den enkelte pasient 
i et livsløpsperspektiv, men også for samfunnet. Vi synes derfor at riktig behandling til rett tid og av 
de «riktige» sykdommene er helt avgjørende for å kunne tilby en likeverdig helsetjeneste. 
 
For Region Namdal, som organiserer ordførerne i en stor geografisk region, er det viktig å påpeke 
sykehusets (Sykehuset Namsos) åpenbare betydning for regionen – av flere grunner: 
 

- Trygghet og samfunnssikkerhet: Namdalen har spredtbygd befolkning i et område med store 
avstander. Å kunne videreføre og styrke sykehusets akuttfunksjoner er overmåte viktig både 
sikkerhetsmessig og som trygghet for befolkninga.  Derfor må sykehuset i overskuelig framtid 
ivareta tjenester og funksjoner som både sikrer trygghet og samfunnssikkerhet, men også 
nok attraktivitet for fortsatt å kunne rekruttere høy fagkompetanse. Dette synes vi i mindre 
grad reflekteres og vektlegges i høringsdokumentene. 
 

- Kompetanse: Å sikre sykehusets posisjon som største arbeidsplass og som bidragsyter til høy 
kompetanse, er viktig for hele regionen.  Rekruttering av spisskompetanse har alltid vært 
viktig for sykehuset, men har også bidratt til rekruttering av kompetanse til andre 
virksomheter/fagområder – som regionen trenger for å oppnå utvikling. Sykehuset er en 
viktig aktør i samspill med andre kompetanse- og utviklingsaktører i regionen – Nord 
Universitet, de videregående skolene og andre forsknings- og utviklingsmiljøer/instanser. 
Sykehuset er også en viktig aktør i utvikling av god og nødvendig infrastruktur. Region 
Namdal mener at Helse Nord-Trøndelag spesielt må ha fokus på å sikre kompetansen på rus- 
og psykiatriområdet og tjenester knyttet til akuttberedskapen i Namdalen.  
 

- Nærhet til pasientene: Demografiske endringer, med stadig høyere levealder, større andel 
eldre i befolkninga, og større andel kroniske og sammensatte lidelser, vil kreve mer innsats 
av sykehuset i samhandling med kommunene.  

 
- Distriktspolitisk: Sykehuset er en samfunnsbastion som mer enn noe annet samler vår 

region.  For Namdalen innebærer et sterkt sykehus mye mer enn det helsefaglige. Det er 
distriktspolitisk svært viktig å opprettholde et godt lokalsykehus. Distriktet trenger større 
offentlige instanser/institusjoner og den kompetansen disse representerer. Det er også god 
distriktspolitikk å sørge for at de tjenester/oppgaver som kan desentraliseres – blir lagt til, 
eller opprettholdt, i distriktene. I så måte støtter vi strateginotatets intensjon om å 
«desentralisere der vi kan, og sentralisere der vi må». Dessverre viser historien at dette i 
mange sammenhenger blir praktisert motsatt. Selv med det framtidsbildet som tegnes i 
høringsnotatet om færre tilgjengelige ressurser og strengere krav til prioritering, mener 
Region Namdal at lokalsykehuset vil få en minst like viktig plass i framtidas helsetjenester – 
nettopp på grunn av helhetsperspektivet, nærhetsbehovet og samhandlinga mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

 
 
 
 



 
Enstemmig vedtatt av Region Namdal i Grong 9. september 2016.  
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