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Tematikk

• Samhandlingsreformen

• Samarbeidsavtalen, retningslinjer og felles rutiner

• Helsefellesskap

• Handlingsplan for samhandling

• Koordinerende enhet

• Samarbeidsformer mellom kommunene og HNT



Målgrupper for informasjonen

• Overordnet / ASU / PSU / eksterne

• Fagrådene / forhandlingsutvalget

• Ledere / Klinikere



Hva er nytt

• Tjenesteavtale heter nå retningslinjer, og er redusert fra 12 til 6

• Alt som handler om pasientsamarbeid er samlet i en retningslinje nr. 1

• Antall fagråd er redusert fra 9 til 5
oNytt fagråd for pasientsamarbeid

• Samhandlingssidene

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling


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/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen%2c%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Revidert%20samarbeidsavtale%202021/Samarbeidsavtalen%20mellom%20kommunene%20og%20Helse%20Nord-Tr%c3%b8ndelag.pdf
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
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• Partnerskapsmøte:

Politisk samarbeidsutvalg (PSU) 

• Strategisk samarbeidsutvalg

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 

• Faglige samarbeidsutvalg - 5 fagråd (reetablert 2021)

o Pasientsamarbeid

o Digital samhandling

o Helsefremming og forebygging

o Akuttmedisinsk kjede og helseberedskap

o Legesamarbeid

• Felles sekretariatsfunksjon:

o Samhandlingskoordinator for kommunene og 
samhandlingsseksjonen i helseforetaket 

o Felles arbeidsutvalg for ASU og PSU 
(sekretariat + leder i ASU og PSU + kommuneoverlege)

• Organisering av fastlege- og brukermedvirkning 

o Fastlege- og brukerrepresentasjon i ASU, PSU og fagråd

Status helsefellesskap nordre Trøndelag (135.00 innb.)
Helse Nord-Trøndelag og 20 kommuner 
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Fagrådsstruktur

Fagråd for pasientsamarbeid

Administrativt samarbeidsutvalg 

(ASU) 

Fagråd for helsefremming og for bygging
Fagråd for legesamarbeid

Fagråd for digital samhandling

Fagråd for helseberedskap 

og akuttmedisinsk kjede

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/default.aspx
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad


Mer informasjon om fagrådene

1. Fagråd for pasientsamarbeid - sikre god samhandling om pasientene

2. Fagråd for digital samhandling - sikre god digital samhandling

3. Fagråd for forebygging og helsefremming  

4. Fagråd for akuttmedisin og beredskap

- sikre godt samarbeid om akuttmedisinske pasientforløp og beredskapsarbeid

5. Fagråd for legesamarbeid   - sikre godt samarbeid mellom fastlegene og HNT



Fagnettverk

• Fødselsomsorgen

• Koordinerende enheter

• Migrasjonshelse

• Kreftomsorg / lindrende behandling

• Kols

• Demens og alderspsykiatri

• Innherred og Namdal medisinske fora

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagnettverk/samarbeid-om-svangerskaps-fodsels-og-barselstilbud
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/fagrad-koordinerende-enheter/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/migrasjonshelse/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/kreftomsorg/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/kols-fagnettverk
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/demens-og-alderspsykiatri/SitePages/Hjemmeside.aspx
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/legeforum/


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


Prioriterte pasientgrupper i helsefellesskapene



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

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


Informasjon om fagrådene
mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag



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 



Medlemmer i fagråd for pasientsamarbeid

Medlemmer Representerer
Ann Kristin B. Øien Værnesregionen 

Liv Leth-Olsen Levanger, Verdal, Frosta

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



Fagråd for digital samhandling
o Fagrådet skal sikre at samhandlingen skal være i samsvar med kravene i helsepersonelloven, helseregisterloven, 

personopplysningsloven, kvalitets- og sikkerhetskrav i «Norm for informasjonssikkerhet» i helsevesenet. 
o Fagrådet skal bidra til at samhandlingsfunksjonalitet i nye EPJ-løsninger og nasjonale moduler utviklet av Direktoratet for e-

helse implementeres på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder enten det er Helseplattformen eller andre løsninger. 

Oppgaver / mandat

• Oppfølging av retningslinje 4 og arbeidsområder som beskrives der 

• Oppgaver som ASU kan etterspørre 

• Utarbeider prosedyrer og rutiner for meldingsutveksling i tråd med nasjonale og regionale føringer

• Faglige avgjørelser tas i fagrådet

• Bidra med erfaringsutveksling og videreutvikling av e- meldingene

• Samarbeider om opplæring

• Planlegger og implementerer meldinger for ulike fagområder

• Planlegger for nye meldingstyper 

• Utarbeider rutiner for overvåking og avvikshåndtering

• Arrangere fagdager / seminar 

Fagrådet foretar formelle avklaringer i samarbeid med ASU når det er nødvendig. 

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen%2c%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Revidert%20samarbeidsavtale%202021/Retningslinje%204%20Digital%20samhandling.pdf


Fagråd for digital samhandling

Medlemmer Representerer

Kristin H. Nøst Levanger, Verdal, Frosta

Bente Jørgensen Værnesregionen

Peder Bjørkmann Ytre Namdal

Eyvind Gartland Indre Namdal

Elin Jegersen Inn-Trøndelag

Beate G. Aune Midtre Namdal

Øyvind Lorentzen HNT

Grete Burmo HNT

Nancy Haugan HNT

Eddi Tausvik HNT

Grete Venæs Kveli HNT

Observatører Representerer

Stine Slørdal E-komp

Aslaug Svenning HEMIT

Brukerrepresentant HNT

Brukerrepr. kommunene



Fagråd for forebygging og helsefremming 

Mandat og arbeidsområder
• Fagrådet arbeider etter oppdrag fra ASU og handlingsplan for samhandling.
• Fagrådet kan og bør sette saker på dagsorden, 
• Oppfølging av retningslingsline 5 og arbeidsområder som beskrives der 
• Fagråd kan opprette underutvalg på konkrete og tidsavgrensede oppdrag 
• Fagrådet har myndighet til å treffe faglige beslutninger
• Fagrådet kan avklare eller oversende saker til ASU som anses prinsipielle, 

strategiske eller på annen måte vanskelige/relevante. Dette kan gjøres via 
sekretariatet

• Medlemmene i fagråd har ansvar for å informere, implementere og 
forankre saker/vedtak behandlet i fagråd, hos hhv. kommuneregioner og i 
HNT



Fagråd for forebygging og helsefremming

Medlemmer Representerer

Frode Grevskott Levanger, Verdal, Frosta

Ann Sissel Helgesen Værnesregionen

Hilde Fjerdingen-Iversen Inn-Trøndelag

Anne-Lene F. Gregersen Ytre Namdal

Isak Strugstad Indre Namdal

Magnus Fjær Solbakk Midtre Namdal

Ann Kathrin Hagen Røstad HNT

Kirsti Beathe Fjær Klingen HNT

Marit Voll HNT

Sigrun Bertum HNT

Marit Aasbø HNT

Observatører Representerer

Lars Lersveen og Olav Malmo Brukerrepresentanter HNT

Ingunn Rein og Halvor Stavrum Brukerrepresentanter kommunene



Fagråd for akuttmedisin og helseberedskap

Formål:

• Fagrådet skal opprettholde og styrke den totale helseberedskap og 
kvaliteten på sammenhengende akuttmedisinsk tjenesteforløp som 
partene har ansvar for. 

• Retningslinjen forplikter partene til i å utvikle samarbeidet innenfor 
omforente beredskapsplaner og planer for utvikling av den 
akuttmedisinske kjede.

• Mer info om mandat

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Fagr%C3%A5d/Helseberedskap%20og%20akuttmedisinsk%20kjede/Mandat%20-%20Fagr%C3%A5d%20%20for%20samarbeid%20om%20beredskapsplaner%20og%20akuttmedisinsk%20kjede%2022.09.2020.pdf


Fagråd for akuttmedisin og beredskap
Medlemmer Representerer

Katarina S. Hoff Værnesregionen

Tommy A. Rehn Levanger, Verdal, Frosta

Erlend Bjøru Inn-Trøndelag

Ivar Kvalø Ytre Namdal

Nina Øie Devik Indre Namdal

Cathrine Ø. Forås Midtre Namdal

Knut Anders Larsen HNT

Arnt Myrvold HNT

Steven Kudra HNT

Per Anders Skjei HNT

Svenn Morten Iversen HNT

Lars Johan Kverkild  HNT

Per Martin Øfsti HNT

Observatører Representerer

Hilde Tyldum Stordahl Brukerrep. kommunene

Brukerrepresentant HNT

Aasta Kvam HNT



Fagråd for legesamarbeid

Fagrådets oppgaver 

• Legeutvalget skal på gi råd om vesentlige forhold i lege-til-lege-samarbeidet mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ivaretar gode pasientforløp og god 
utnyttelse av ressursene på begge nivå. 

• Forslag om endret oppgavefordeling mellom avdelinger ved Helse Nord-Trøndelag og fastleger 
skal vurderes med tanke på pasientsikkerhet, ressursbruk og om det er forenlig med dagens 
arbeidsform i sykehus og fastlegepraksis. 

• Legeutvalget skal være høringsinstans for forslag til standardiserte pasientforløp som involverer 
både primær- og spesialisthelsetjeneste. 

• Anbefalingene skal bidra til god og forutsigbar arbeids- og ansvarsdeling, samt likeartet praksis på 
feltet medisinsk samhandling. 

• Retningslinje for legesamarbeid

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/fagrad-for-legesamarbeid#retningslinjer-for-legesamarbeid


Fagråd for legesamarbeid
Medlemmer Representerer

Tommy Rehn Levanger, Verdal, Frosta

Ingvild Kjesbu / Sverre Ørgersen Værnesregionen

Christine Agdestein Inn-Trøndelag

Cheneso Moumakwa Indre Namdal

Irina Halbostad Midtre Namdal

Sabine Moshövel Ytre Namdal

Karin Wang Holmen HNT

Svenn M. Iversen HNT

Christian Grunewaldt HNT

Svein Ruud HNT

Randi S. Brandtzæg HNT

Carl Platou HNT

Kristine Skjetne Private avtalespesialister

Dragan Zerajic Nord-Trøndelag Legeforening

Olav Bremnes HNT / sekretær


