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NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon har ved Bioingeniørfaglig institutt (BFI) gjennomgått
høringsnotatet: Helse Midt-Norge Strategi 2020.
1. NITO BFI er enig i de fire hovedutfordringene, men vil også poengtere et par andre viktige
utfordringer som ikke kan overses. Disse er:
• Befolkningens forventninger til nærhet til gode tjenester
• Utvikling av medisinsk teknologi og diagnostikk som vil føre til flere behandlingstilbud og
økt behov for kompetanse både sentralt og lokalt
2. NITO BFI er enig i de fem strategiske målene selv om begrepet økonomisk bærekraft bør være en
selvfølge og ikke et mål.
3. NITO BFI ser at det kan bli store utfordringer i å få tak i riktig kompetanse innen mange yrker i årene
som kommer. Likevel vil en samling av akutt-tilbud ikke nødvendigvis føre til at en del tjenester innen
sykehusene blir mer effektive eller mindre ressurskrevende av den grunn. Et eksempel er de
medisinske laboratoriene som er viktige brikker i helsetjenesten i sykehusene, i primærhelsetjenesten
og, ikke minst, i de planlagte distriktsmedisinske sentre. Selv om akuttilbudene blir samlet mer enn i
dag, vil dette ha lite betydning for de medisinske laboratoriene. De bistår i forebygging og overvåking
av sykdom, i diagnostikk og behandling av kroniske tilstander. Denne tjenesten er nødvendig for akutt
kirurgi, men nok i enda større grad for akuttmedisinske tjenester. Tilgang til raskt og korrekt
analysesvar vil dermed være av vesentlig betydning når man vurderer en omorganisering av
tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Omorganisering og tilrettelegging av de medisinske laboratorienes
arbeid, kan like gjerne resultere i behov for både flere ressurser og mer målrettet og spesialisert
kompetanse.
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.XQQVNDSVEDVHUWSDVLHQWEHKDQGOLQJ
NITO BFI er enig i at all pasientbehandling skal væ re av dokumentert kvalitet og nytte. Det er sentralt
at kvaliteten på pasientbehandlingen må ivaretas i sykehusene, men like viktig er det at det må
fokuseres på at kvaliteten på laboratorietjenester som foregår utenfor sykehusene også skal ivaretas.
Som eksempel kan nevnes at desentraliserte tjenester som dialyse- og respiratorbehandling må følges
av kvalitativt gode laboratorietjenester. Laboratoriene må tas med på råd når disse tjenestene
planlegges. Også når det gjelder egenmålinger som pasientene bidrar med selv, må fokuset på
kvalitetssikring styrkes.
$NNUHGLWHULQJDYODERUDWRULHWMHQHVWHQHLVSHVLDOLVWKHOVHWMHQHVWHQ
Definerte kvalitetskrav og dokumentasjon av kvalitet er viktig for å sikre at helsetjenestene drives på en
god nok måte, og NITO mener at helsetjenesten skal ha gode kvalitetssystemer og dokumentert
tilstrekkelig god kvalitet. Vi vet at rask, høyspesialisert og effektiv pasientbehandling forutsetter et
omfattende tilbud av laboratorieanalyser og kort svartid.
Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at et laboratorium arbeider etter et dokumentert og
transparent kvalitetssystem og har tilfredsstillende kompetanse til å utføre de oppgavene de er satt til å
utføre. I Norge er akkreditering av medisinske laboratorier en frivillig ordning, men mange medisinske
laboratorier er akkreditert eller arbeider målrettet mot akkreditering.
NITO BFI mener at det må settes krav til de medisinske laboratoriene at de skal væ re akkreditert eller
sertifisert, og Helse Midt-Norge må prioritere dette arbeidet.
.RPSHWDQVHSODQHU
NITO BFI er enig i at Helse Midt-Norge skal stimulere kompetanseplaner for å møte pasientens behov.
For å få til dette er det viktig at det lages konkrete avdelingsvise kompetanseplaner, noe som er
mangelfullt mange steder i dag. Vi vil poengtere at det må lages spesialiseringsforløp for alle
yrkesgrupper som har slike ordninger.
.RPSHWDQVHVNDOEUXNHVIOHNVLEHOW
NITO BFI er positiv til at jobbglidning brukes der dette er hensiktsmessig. Men vi vil poengtere at dette
ikke må gå på bekostning av kompetanse og kvalitet, og det må sikres et likeverdig tilbud til alle
pasienter. Endringer som ikke er begrunnet med bedre kvalitet, men med et ønske om lavere
kostnader kan lett føre til det motsatte. Allerede gjennomførte endringer som viser seg å gi et dårligere
tilbud til pasientene, kan væ re dyre å reversere.
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