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Kort om bakgrunn
➢ Handlingsplan for samhandling 2018-2021 ble vedtatt av ASU i 2018. Planen ble 

vedtatt forlenget i ett år i mars 2021.

➢ Handlingsplanen har som formål å jobbe målrettet med problemstillinger knyttet 
til samhandling i helsefellesskapene. 

➢ Handlingsplanen er innarbeidet i den strategisk utviklingsplan for Helse Nord-
Trøndelag for 2018-2021, og rulleres årlig i ASU.

➢ NHSP 2020–23 har stort fokus på samhandling, og peker på en rekke prioriterte 
pasientgrupper og samarbeidsområder. 



Beskrive hvordan helsefelleskap skal gi helhetlige, 
koordinerte tjenester til:

Kommunale planer 

helse
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Samarbeidsavtale

Retningslinjer

Særavtaler

Rutiner

Handlingsplan for 

samhandling 

Utviklingsplan

Handlingsplan for 

samhandling 

Kommune Helsefellesskap Helseforetak

• Barn og unge

• Personer med alvorlige psykiske lidelser og 

rusproblemer

• Skrøpelige eldre 

• Personer med flere kroniske lidelser



Kjennetegn for de fire hovedgruppene

Det som kjennetegner de fire pasientgruppene som omtales særskilt i 
NHSP er at:

➢ De har mange diagnoser eller en helsesituasjon som må forstås i et helthetlig 
perspektiv.

➢ De har behov for helse- og omsorgstjenester fra både kommuner og 
spesialisthelsetjeneste

➢ De har særskilt høyt behov for god samhandling både innad i tjenestene og på 
tvers av nivåene

➢ Hver enkelt diagnose kan skjule store variasjoner i hjelpebehov, både mellom ulike 
pasienter og mellom ulike stadier i sykdomsforløpet. 



Oppsummering av mål for de fire prioriterte 
pasientgruppene i NHSP



Oppsummering forts.



Satsingsområdene i eksisterende plan



Status for gjennomføring i planperioden 2018-21















Nytt lovkrav for samarbeid i helsefellesskap

➢ Endring i HOL vedtatt i Stortinget 18. juni

➢ §6-1 «Avtalen skal som ett minimum omfatte (…) 12. konkret 
beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og 
planlegge tjenestene»

➢ Lovendringen er per d.d. ikke iverksatt av Regjeringen

➢ Dette må ligge til grunn for revisjonen av handlingsplanen





Styringsinformasjon til Helsefellesskapene

➢ HOD har gitt H.dir. oppdrag i å utarbeide styringsinformasjon til 
Helsefellesskapene, i tråd med føringer i NHSP

➢ Dette gjøres primært innenfor de fire hovedgruppene:

1) Barn og unge

2) Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet

3) Skrøpelige eldre

4) Personer med flere kroniske lidelser

➢ Annen relevant styringsinformasjon og satsingsområder:
1) Styringsinformasjon for akuttjenesten

2) Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak*

3) Alvorlig sykt barn (inkl. sammensatte behov)



Personer med flere kroniske lidelser

 
Figur 1 Antall personer per 1 000 innbyggere med kompleks multimorbiditet etter alder og helsefellesskap, 2019 
(Helsedirektoratet, 2021) 1 

 
For å definere pasienter med kompleks multimorbiditet er definisjon fra Helsedirektoratets rapport 
(Helsedirektoratet, 2021) benyttet:  

• 3 eller flere kroniske sykdommer i ulike organsystem 

o Diagnosegrupper se tabell 

o Ulike organsystem <-> definert av ulike kapittel ICD-10 

                                                 
1 Helsedirektoratet (2021). Styringsinformasjon til helsefellesskapene. Del 1: Skrøpelige eldre og personer med flere 
kroniske sykdommer. Rapport IS-2997. 



Personer med flere kroniske lidelser

Figurene nedenfor viser antall pasienter 18 år og eldre per 1 000 innbyggere gruppert etter antall kroniske 
sykdommer.  

 
Figur 1 Antall pasienter per 1 000 innbyggere gruppert etter antall kroniske sykdommer, 2019 







Skrøpelige eldre
1.1.1.1 Skrøpelige eldre 

 
Figur 1 Antall personer per 1 000 innbygger 75 år og eldre med dårlig eller svært dårlig funksjonsnivå. Data 
fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) per region og helsefellesskap 2019 (Helsedirektoratet, 
2021)1 

                                                 
1 Helsedirektoratet (2021). Styringsinformasjon til helsefellesskapene. Del 1: Skrøpelige eldre og personer med flere 
kroniske sykdommer. Rapport IS-2997. 



Andre relevante data fra Helsedirektoratet m.fl.

• Nasjonale kvalitetsindikatorer

• Kommunalt pasient- og brukerregister

• Norsk pasientregister

• SAMDATA for spesialisthelsetjenesten

• Div. relevante data fra FHI



Føringer for arbeidet med ny utviklingsplan

Områder som særskilt må vurderes:

• Prioritere pasienter med behov for både 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse-
og omsorgstjenesten.

• Fastsette konkrete mål for flytting av tjenester hjem 
til pasientene ved hjelp av teknologi.

• Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i 
akuttmottakene og foreslå forbedringstiltak. 

• Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i 
samarbeid med kommunene.

• Lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse. 
– Heltidskultur

– Sykepleiere og helsefagarbeidere skal gis prioritet i dette 
planarbeidet.

• Planlegge for å sikre tilstrekkelig kompetanse i samisk 
språk og samisk kulturforståelse.

• Beskrive hvordan helsefelleskap skal gi helhetlige, 
koordinerte tjenester til:
– Barn og unge

– Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

– Skrøpelige eldre 

– Personer med flere kroniske lidelser

• Ta utgangspunkt i en felles nasjonal metodikk for 
framskrivning av kapasitets- og bemanningsbehov 



Organisering av arbeidet med utviklingsplan

Helsefellesskap
PSU og ASU

Arbeidsgruppe
Deltakere fra kommuneregionene

Fastlegene
HNT

Tillitsvalgte
Brukerrepresentant

Sekretariat for helsefelleskap

Styringsgruppe HNT
- Foretaksledelsen

- Tillitsvalgte / verneombud
- Brukerrepresentanter

Prosjektgruppe HNT 
Prosjektleder

Deltakere i de regionale temagruppen
Klinikkene
Tillitsvalgte

Brukerrepresentant

SekretariatSekretariat

Regional 
styringsgruppe

Regional 
prosjektgruppe

Sekretariat

Helsefellesskap Helse Nord-Trøndelag Helse Midt-Norge



Organisering av arbeidet med handlingsplan for 
helsefellesskapene i nordre Trøndelag

Helse-fellesskap
PSU / ASU

(ansvarlig for 
godkjenning)

Arbeidsgruppe
Sekretariat for helsefelleskap

Deltakere fra 
kommuneregionene

Fastlegene
HNT

Tillitsvalgte
Brukerrepresentant

Sekretariat
Skrivearbeid

Innspill fra:
- Fagråd

- Utviklingssenteret for 
sykehjem og 

hjemmetjenesten



Foreløpig framdriftsplan
Tiltak Innhold Frist Status

Utsettelse av revidering Utsettelse til 2022. Ses revisjon i 

sammenheng med HNT og kommunale 

planer

Vedtatt i 

PSU 18.02.21 og

ASU 23.03.21

Gjennomført

Offentliggjøring av 

styringsinformasjon

På de fire hovedområdene, samt noen 

andre. Utarbeides fra Helsedirektoratet.

Ikke fastsatt Gjennomført på enkelte 

områder

Forberedende arbeid for 

revisjon

Gjennomgang av styringsdata, etablering av 

arbeidsgruppe, andre forberedende 

oppgaver

Snarest Under arbeid

Første utkast for revisjon Presentasjon av første utkast. 

Gjennomgang og tilbakemeldinger

Felles ASU/PSU 

20.10.21

Ikke påbegynt

Andre utkast for revisjon Videre arbeid ut fra første utkast og 

tilbakemeldinger. Må ses i sammenheng 

med framdrift på annet

Ca. 1. januar Ikke påbegynt

Høringsrunde Offentlig høring Ca. medio februar Ikke påbegynt

Sluttbehandling og vedtak Vedtak i både PSU og ASU? Ca. medio mars Ikke påbegynt



Arbeidsgruppe

Navn Tittel Representerer

Olav Bremnes Samhandlingssjef HNT

Nancy Haugan Samhandlingsrådgiver HNT

Jonas Sjømæling Samhandlingsleder Kommunene

Kari Ø. Schjelderup Virksomhetsleder hjemmetjenesten Verdal kommune

??? ??? Kommune Namdal

??? Samhandlingskoordinator Klinikk ? HNT

Elin Schive Kommunene Brukerrepresentant

Lars P. Skaanes HTV NSF HNT Ansattrepresentant

Håvard Skjellegrind Fastlege Steinkjer Fastlegerepresentant


