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Fremragende akuttmottak fase II og Felles plan for akuttmedisinsk kjede 

Felles plan for akuttmedisinsk kjede 
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)

Fagråd for 
helseberedskap og 

akuttmedisinsk kjede

Involvering av Helse Nord-
Trøndelag

Involvering av kommunene 
og legevaktsdistriktene

Fremragende akuttmottak fase II
Helse Nord-Trøndelag (HNT)

Delprosjekt 1*
Kartlegge ø-hjelpsforløpet fra 
bosted til bosted og sammen 
med primærhelsetjenesten 

sikre optimal pasientlogistikk

Delprosjekt 2
Jobbe med tiltaksområder fra 

fase I av fremragende 
akuttmottak, i grensesnittet 

mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten

Delprosjekt 3 og 4
Jobbe med tiltaksområder 
internt i akuttmottaket og i 

grensesnittet mellom 
akuttmottak og andre 

innhospitale tjenester Namsos 
og Levanger 

*Resulterer i en felles nullpunktsanalyse som grunnlag for videre arbeid i begge prosjektene



Kartlegging i kommunene og videre arbeid er tenkt gjennomført gjennom 6 steg

Forankring og 
informasjonsarbeid:

• Involvering av 
representanter fra 
kommune i 
styringsgruppe og 
prosjektgrupper

• Involvering av bruker-
representanter, 
tillitsvalgte og 
verneombud i HNT

• Forankring i PSU, ASU 
og fagråd for 
helseberedskap og  
akuttmedisinsk kjede

• Informasjonsmail til 
kommuner om de to 
prosjektene og 
samhandlingen 
mellom dem 

1

Dialogmøter med 
kommuneregioner for å 
diskutere hvordan 
kartleggingen og videre 
arbeid skal gjennomføres

2

Arbeidsmøte med 
utvalgte representanter 
på tvers av aktører

• Felles nåsituasjon 
Gjennomgang av 
resultat av 
kartleggingen for å 
oppnå felles 
forståelse av 
nåsituasjonen 

• Felles målbilde
Hvordan ser et 
helhetlig ø-
hjelpsforløp ut? 

• Prioritering av 
tiltaksområder 
Prioritere hvilke som 
er de største 
utfordringene som 
må løses for å oppnå 
et helhetlig ø-
hjelpsforløp

5

Arbeide med helhetlige 
pasientforløp på tvers av 
aktører med 
utgangspunkt i prioriterte 
tiltaksområder

63

Kartlegging av ø-
hjelpsforløpet gjennom å:

• Intervjue aktører i ø-
hjelpsforløpet i 
utvalgte kommuner

• Sende innspillskjema
til aktører i ø-
hjelpsforløpet til 
resterende kommuner

• Intervjue brukere og 
pårørende 

4

Presentasjon av 
foreløpig kartlegging og 
verifisering av resultat 
med kommuneregionene 

Felles nullpunktsanalyse for videre arbeid i prosjektene Fremragende akuttmottak fase II 
og Felles plan for akuttmedisinsk kjede  



Estimert tidslinje høsten 2021 – Delprosjekt 1

Aktivitet/uke 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

• Intervjuer Røyrvik 
• Intervjuer Levanger 
• Intervjuer Snåsa 
• Intervjuer Namsos 
• Intervjuer Nærøysund 
• Intervjuer Stjørdal

X

X X

X X

X X

X X

X X

Arbeidsmøte ambulanse og AMK X

Intervjuer pasient og pårørende i akuttmottak og på sengepost** X

Sende ut innspillskjema til kommuner X

Motta innspillskjema fra kommuner X

Bearbeide intervju og innspillskjema, og sende til kommuneregioner X

Presentasjon av resultater for kommuneregioner X

Heldag arbeidsmøte med utvalgte representanter på tvers av aktører
(Felles nåsituasjon, fremtidig målbilde og prioritere utfordringer)

X

August September Oktober November

*Etter arbeidsmøtet i november vil vi ha en oversikt over utfordringer i prioritert rekkefølge som skal løses på tvers av aktører i ø-hjelpsforløpet.
** Det skal også gjennomføres intervjuer med pasienter/pårørende ute i kommunene, dette gjennomføres løpende. 

2022*


