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Helsefellesskapet i nordre Trøndelag 

 

2. februar 2022 

Til mottakere etter liste 

 

Invitasjon til å komme med innspill til handlingsplan for 

helsefellesskapet i nordre Trøndelag – for perioden 2022-25 

 

Bakgrunn 

Kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag (HNT) har hatt felles handlingsplan i flere 

perioder, inkludert nåværende plan som gjelder for perioden 2018-21. I løpet av denne planperioden 

har det vært ett nasjonalt taktskifte med økte forventninger og ambisjoner for helsefellesskapene.   

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 tydeliggjør at helsefellesskap skal være ett partnerskap der 

kommuner og helseforetat utvikler og planlegger tjenestene sammen som likeverdige partnere, og at 

disse skal finne løsninger som passer til lokale behov og forutsetninger. 

En rød tråd i nasjonale målsetninger med helsetjenestene framover er at pasientene skal oppleve at de 

er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar. Både pasient og pårørende blir sett og hørt – med ord de 

forstår. Pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner 

 

Sammenheng mellom handlingsplanen og planverket i kommunene og i HNT 

Ett viktig mål med revisjonen av handlingsplanen er at hovedmålene i denne skal kunne gjenspeiles i 

kommunenes planverk og i HNT`s utviklingsplan. Samtidig er det et mål at den skal bli et bindeledd 

mellom kommunenes og HNT`s sentrale planverk. Denne ønskede sammenhengen er forsøkt vist 

visuelt i en oversikt over helsefellesskapets planstruktur. 

Helsefellesskapet kan med en handlingsplan ikke overstyre verken kommunene eller HNT`s planverk. 

Målsetninger og tiltak i en slik handlingsplan må derfor være noe alle parter er omforent om. Dersom 

vi når dette målet, kan handlingsplanen forankres og gjenspeiles i hver enkelt parts relevante planverk. 

Dette er et viktig bakteppe til høringsinnspillet. 

 

Nærmere om høringsinnspillet 

Helsetjenestene er inne i en brytningstid der vilkårene for hvordan vi både tilbyr og samhandler rundt 

helsetjenestene er i endring. Dette har pandemien forsterket ytterligere. Muligheter for digitalisering 

og nye samarbeidsformer vokser fram, trenden med økt kompleksitet øker, og flere tjenester skal tilbys 

der pasientene bor. Det er sterke ønsker om satsinger på mange områder, og forbedringspotensialer på 

enda flere. Samtidig er det helt nødvendig at vi er realistiske i prioriteringen og omfanget av tiltakene i 

en slik plan. Kommunene og HNT har ikke ubegrensede ressurser, og utviklingsarbeid krever mye. 

Det er også viktigere å lykkes godt med færre satsinger, enn å lykkes lite/middels med mange. 
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Med dette som bakteppe ønsker vi at følgende spørsmål danner ett grunnlag for diskusjon og innspill: 

1) Hvordan blir pasientfokuset og pasientperspektivet ivaretatt gjennom planen og tiltakene? 

2) I hvilken grad er planen logisk oppbygd, og i hvilken grad er den er forståelig? 

3) I hvilken grad er prioriterte innsatsområder, temaer og tiltak relevante og riktige ift. å nå både 

nasjonale og lokale målsetninger?  

a. Er det tiltak som er overflødige?  

b. Er det tiltak som mangler i planen som bør være med? 

4) Hvordan er realismen i tiltakenes omfang og gjennomføringsmulighet? 

5) I utkastet til handlingsplan er iverksettelses- og avslutningstidspunkt for noen av tiltakene 

angitt, mens andre ikke har tidsangivelse. Hvilke tiltak bør prioriteres først og hvilke kan få en 

utsatt oppstart, når alle tiltakene ses i sammenheng? 

6) Hvordan kan alle parter i fellesskap sørge for at vi får iverksatt, gjennomført og fulgt opp 

handlingsplanen og tiltakene gjennom planperioden? 

7) Har dere andre innspill til handlingsplanen? 

 

Vi ber om at innspill sendes til postmottak@hnt.no innen 4. mars 2022.  

Dersom dere har spørsmål, vennligst ta kontakt med Olav Bremnes på epost Olav.Bremnes@helse-

nordtrondelag.no eller Jonas Sjømæling på epost Jonas.Sjomaeling@steinkjer.kommune.no. 

 

Med hilsen 

 

Hege Nordheim-Viken                                                   Bjørn Ståle Aalberg 

Leder i politisk samarbeidsutvalg                                  Leder i administrativt samarbeidsutvalg 

 

Olav Bremnes                                                                Jonas Sjømæling 

Samhandlingssjef HNT                                                 Samhandlingsleder kommunene 

 

Mottakerliste: 

 

Bindal kommune 

Leka kommune 

Nærøysund kommune 

Høylandet kommune 

Overhalla kommune 

Røyrvik kommune 

Namsskogan kommune 

Grong kommune 
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Lierne kommune 

Namsos kommune 

Flatanger kommune 

Osen kommune 

Snåsa kommune 

Steinkjer kommune 

Inderøy kommune 

Verdal kommune 

Levanger kommune 

Frosta kommune 

Stjørdal kommune 

Meråker kommune 

Selbu kommune 

Tydal kommune 

Helse Nord-Trøndelag HF 

Helse Midt-Norge RHF 

Statsforvalteren i Trøndelag 

Trøndelag Fylkeskommune 

Kommunesektorens organisasjon – Trøndelag 

Helsedirektoratet 

Nord Universitet 

NTNU 

NAV – Trøndelag 

Legeforeningen – Nord-Trøndelag 

Sykepleierforbundet – Trøndelag 

Fagforbundet – Trøndelag 

Delta – Trøndelag 

Fellesorganisasjonen (FO) – Trøndelag 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) - Trøndelag 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) – Trøndelag 

Kreftforeningen – Trøndelag 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) – Trøndelag 


