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Saker til første møte i fagrådene

• Presentasjon

• Orienter om revidert samarbeidsavtale og fagrådsstruktur

• Mandat for fagrådet

• Samarbeidsavtale og retningslinjer

• Konstituering

• Aktuelle saker 



Medlemmer i fagrådet
Medlemmer Representerer
Ann Kirsten B. Øien Værnesregionen 

Liv Leth-Olsen Levanger, Verdal, Frosta

Mimi Jørstad Inn-Trøndelag

Øyvind Bull Ytre Namdal

Ingrid B. Pedersen Indre Namdal

Anne Johanne Lajord Midtre Namdal

HNT

Tone Lervåg Klinikk for psykisk helsevern og rus

Kristin Eggen Klinikk for medisin og rehab.

Arnhild Jacobsen Klinikk for medisin og rehab. 

Siri-Gunn Sagvik Klinikk for kirurgi

Ganna Westvik Klinikk for kirurgi

Bine Kristoffersen Klinikk for barn og familie

Observatører Representerer
Turid Eian Brukerrepresentant kommunene

Bjørn M. Lyngstad USHT og kommunene

Brukerrepresentant HNT

Anne Kristine Vevelstad HNT – koordinerende enhet - sekretær



Møteplan for oppstart av fagrådene 2021

1. Fagråd for legesamarbeid: 04.02.   kl.15.00 – 16.00 

2. Fagråd for akuttmedisin og beredskap: 10.02.   kl.14.00 - 15.00

3. Fagråd for pasientsamarbeid: 15.02.   kl.12.00 - 13.30

4. Fagråd for digital samhandling: 16.02.   kl.09.00 - 11.00 

5. Fagråd for forebygging og helsefremming: 19.02.   kl.14.00 - 15.00 
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Samarbeidsavtalen: 
Samarbeidsavtale og retningslinjer - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar 
mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag (HNT). 

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale og 6 retningslinjer:

Overordnet samarbeidsavtale

1. Pasientsamarbeid

2. Samarbeid om kunnskapsoverføring, forskning og utdanning

3. Samarbeid innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg

4. Digital samhandling

5. Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid

6. Samarbeid om helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen#1-pasientsamarbeid
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen#3-samarbeid-innen-svangerskapsomsorg-fodselshjelp-og-barselomsorg
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen#4-digital-samhandling
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen#5-samarbeid-om-helsefremmende-og-forebyggende-helsearbeid
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen#6-samarbeid-om-helseberedskap-og-akuttmedisinsk-kjede


Revidering av samarbeidsavtalen

Dagens avtaler: Samarbeidsavtaler og tjenesteavtale

Samarbeidsavtalen
Tjeneste-

avtale Tema

1 Ansvarsavklaring mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag  

2 Samarbeid om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester 

3 og 5
Samarbeid om pasienter som legges inn på døgnopphold i helseinstitusjon 
omfattet av spesialisthelsetjenesteloven og samarbeid om utskrivningsklare 
pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester.

4
Samarbeid om kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud er ivaretatt gjennom 
særavtaler med den enkelte kommune / kommuneregion

6
Samarbeid om kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og for faglige 
nettverk og hospitering

7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid  

8 Samarbeid innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg 

9 Samarbeid om IKT – løsninger og elektronisk samhandling 

10 Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid

11 Samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede

12 Samarbeid om pasientsikkerhet, avvikshåndtering og forbedringsarbeid

Ny samarbeidsavtale og retningslinjer (gamle tjenesteavtaler i parentes)

Samarbeidsavtale

Retningslinjer

1 Pasientsamarbeid

2 Samarbeid om kunnskapsoverføring, forskning og utdanning

3
Samarbeid innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og 

barselomsorg

4 Samarbeid om IKT – løsninger og elektronisk samhandling

5 Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid 

6 Samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede



Henvisning til særavtaler i samarbeidsavtalen

1

Særavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp
• Meråker, Stjørdal, Selbu, Tydal.

• Inderøy, Snåsa, Steinkjer

• Frosta, Levanger, Verdal

• Bindal, Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Namsos, Nærøysund, Osen, Overhalla, Røyrvik

2

Særavtaler om drift av distriktmedisinske senter
• Særavtale om drift av Inn-Trøndelag DMS 2018

• Særavtale om drift av Værnes-regionen DMS 2018

3 Særavtale om sykehustjeneste for leger i spesialisering i allmenn-medisin (ALIS) 2020

4 Samarbeidsavtale om rekruttering av leger / LIS 1

https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20kommunalt%20øyeblikkelig%20hjelp%20døgntilbud%20-%20Værnesregionen%20-%20HNT%202017.pdf
https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20kommunalt%20øyeblikkelig%20hjelp%20døgntilbud%20-%20Inderøy,%20Snåsa,%20Steinkjer,%20Verran%20-%20HNT%202017.pdf
https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20kommunalt%20øyeblikkelig%20hjelp%20døgntilbud%20-%20Frosta,%20Levanger,%20Verdal%20-%20HNT%202017.pdf
https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20kommunalt%20øyeblikkelig%20hjelp%20døgntilbud%20-%20Namdalen,%20Bindal%20og%20Osen%20-%20HNT%202017.pdf
https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20om%20drift%20av%20Inn-Trøndelag%20DMS%202018.pdf
https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20om%20drfit%20av%20Værenesregionen%20DMS%202018.pdf
https://red-hnt.hn.nhn.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Særavtaler/Særavtale%20om%20sykehustjeneste%20for%20leger%20i%20spesialisering%20i%20allmenn%20medisin%20-%20ALIS%202020.pdf


Samarbeidsrutiner 
- konkretisering av samarbeidsavtalen og retningslinjene

Tema

1 Retningslinjer for legesamarbeid
2 Rutine for meldingsutveksling av PLO meldinger

3 Rutine for hjelpemidler

4 Rutine for innleie av ledsager fra kommunene ved innleggelse i sykehus
5 Rutine for samarbeid i komplekse pasientsaker
6 Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud
7 Anbefalinger i forhold til transfusjon av blod og blodprodukter utenfor sykehus.
8 Individuell plan
9 Parenteral behandling hjemme -antibiotika, smertepumpe, parenteral ernæring, forbruksmateriell

10 Samhandlingsavvik og forbedringsforslag

11 Rutine for oppnevning og honorering av brukerrepresentasjon
12 Hospiteringsordningen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF
13 Orientering om veiledningsplikten

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/legesamarbeid/legeutvalget#retningslinjer-for-legesamarbeid
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Felles%20rutine%20for%20utveksling%20av%20PLO-meldinger%20-flytskjema%20med%20lommeveileder%2010.06.2019.pdf
https://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Rutine%20Hjelpemidler%20-%20mellom%20HNT%20og%20kommune%20Sak%2024-16%20Vedlegg%2015.06.16.pdf
file://///helsemn.no/data/fellesområder/HNT%20-%20Felles/Samhandlingsavdelingen%20HNT/Avtaler%20mellom%20HNT%20og%20kommunene/Revidering%202019/Ny%20retningslinjer/Ledsagerbehov%20fra%20kommunene%20for%20pasienter%20under%20sykehusopphold
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/fagrad-koordinerende-enheter/Delte%20dokumenter/Rutine%20for%20samarbeid%20i%20%20komplekse%20pasientsaker.pdf
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/samarbeid-om-svangerskaps-fodsels-og-barselstilbud
http://eqshnt.helsemn.no/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&DocumentID=15260
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/fagrad-koordinerende-enheter/Delte%20dokumenter/Individuell%20Plan%20-%20Felles%20rettningslinjer%20mellom%20kommunene%20og%20Helse%20Nord-Tr%c3%b8ndelag.pdf
http://eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&DocumentID=26250&UnitID=1315
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsavvik-og-forbedringsforslag
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Rutine%20for%20oppnevning%20og%20honorering%20av%20brukerepresentanter.pdf
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/hospitering
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/veiledningsplikten


Retningslinje 1 - Pasientsamarbeid 

• Samhandling om pasienter med behov for kommunale tjenester i forbindelse med: 
• Poliklinikk, innleggelse, utskriving, pasienter med behov for koordinerte tjenester.

• Oppgaver / mandat

• Samarbeidsavtalen ligger til grunn for arbeidet

• Hovedfokus for fagrådet er retningslinje 1. 

• Bidra til å sikre gode helhetlige pasientforløp i overgang mellom sykehus og kommune

• Bistå i implementering av retningslinje 1

• Følge opp praktisering av retningslinje

• Foreslå revisjoner av retningslinje og aktuelle rutiner

• Årlig gjennomgang av samhandlingsavvik og forbedringsforslag

• Gi råd om oppgavefordeling mellom sykehus og kommunene / fastlegene 

• Samarbeid med andre fagråd og fagnettverk ved behov

• Oppnevne ad-hoc utvalg ved behov for et mer detaljert oppgaveløsning 



Prioriterte pasientgrupper i helsefellesskapene



Aktuelle saker

• Fokus på praksisnært samarbeid

• Gjennomgang av retningslinje 1 m/vedlegg

• Handlingsplan for samhandling

• Prioriterte pasientgrupper

• Samhandlingsavvik og forbedringsforslag

• Informasjon om aktuelle samarbeidsprosjekter

• Konkret innspill / eksempel: 
Informasjon om egenbetaling for kommunale tjenester etter utskriving.

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-2018-2021


Videre plan

• Møteplan
oUke 11 – 16. mars? 2 timer 13.30 – 15.30

• Arbeidsform – bruk av adhoc grupper
o Skype / Teams foreløpig

o Informasjon og involvering av de en representerer

• Forberedelser av møter
oArbeidsutvalget forbereder (leder, nestleder, sekretær)



Felles samhandlingssider: Samhandling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling

