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OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAMSOS KOMMUNE OG HELSE 

NORD TRØNDELAG HNT 
Ansvarlig: 

Kommunalsjef Helse og 
velferd 

 

Versjon:1.00 Godkjent av: Kommunalsjef Helse og velferd Side 1 av 3 

 

 

Formål: 

Denne rutinen skal sikre oppfølging av avtaleinnhold i Helse og velferd  

o Gjøre avtalens innhold / konsekvenser og beslutninger /vedtak kjent og iverksatt i Namsos 

kommune.  

 

Ansvar: 

Alle ledernivå i helse og velferd, eller ansatte som delegeres disse oppgavene. 

 

Referanser: 
Samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord Trøndelag 

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Helse Nord Trøndelag HNT - Retningslinje 1 

pasientsamarbeid 

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Helse Nord Trøndelag HNT - sjekkliste 

utskrivningsklar pasient 

 

Utførelse: 

Alle ledere i Helse og velferd skal kjenne til, følge opp og kunne bruke innholdet i 

samarbeidsavtalen slik at dette skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig, 

forutsigbart og faglig godt tilbud i begge forvaltningsnivåene. 

 

Tabellen under viser oppsummert formål med retningslinjene og gjensidige tiltak/kommunens 

ansvar. Listen er ikke uttømmende, så det er viktig at avtalen som helhet er kjent.  

 

 Retningslinjer og kommunens oppgaver  Ansvar  

1 Pasientsamarbeid  

Se egen rutine  

 

Ledere helse og velferd  

2 Samarbeid om kunnskapsoverføring og 

informasjonsutveksling og samarbeid om 

forskning og utdanning 

 

Formål;  

Oppnå helhetlige pasientforløp som er forsvarlige, 

og legge til rette for å utvikle felles tiltak for å styrke 

kunnskap, kompetanseheving hos helse- og 

omsorgspersonell, forskning og innovasjon som 

understøtter samhandlingsreformens intensjoner.  

 

Tiltak; 

o Gjensidig kunnskapsoverføring 

o Veiledningsplikt 

o Felles samarbeid om rekruttering, hospitering, 

kompetanseutvikling og lignende tiltak 

o Samarbeid om forskning og innovasjon, 

utdanning 

Fagressurser/ansvarsvakt/ledere 

helse og velferd 

3 Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og 

barselstilbud 

 

Formål;  

 

Namsos helsestasjon  

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Revidert%20samarbeidsavtale%202021/Samarbeidsavtalen%20mellom%20kommunene%20og%20Helse%20Nord-Tr%C3%B8ndelag.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06615.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06615.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06616.pdf
http://ek.nonakd01.local/docs/pub/dok06616.pdf
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At gravide, fødende og familien skal oppleve en 

helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, 

fødsels- og barselomsorgs.  

 

Kommunens ansvar; 

a) Bidra og samhandle i organiseringen og 

utviklingen i svangerskaps- og barselomsorgen 

sammen med helseforetaket.  

b) Sørge for nødvendig opplæring av eget personell  

4 Digital samhandling  

 

Formål; 

Hensikten med retningslinjen er å oppnå økt bruk 

av lokale elektroniske systemløsninger for å sikre 

helhetlige pasientforløp, slik at elektronisk 

kommunikasjon over Norsk helsenett blir den 

ordinære måten å kommunisere på mellom 

tjenesteytere.  

 

Kommunens ansvar;  

Fagsystemene skal være tilrettelagt for  

a) elektroniske meldinger  

b) henvisninger med vedlegg  

c) rekvisisjoner  

d) generelle forespørsler  

 

IT, System 

administrator 

(ledere helse og velferd) 

5 Samarbeid om helsefremmende og 

forebyggende helsearbeid  

 

Formål; 

Fremme helsefremming og forebygging for å 

redusere behovet for helse og omsorgstjenester.  

 

Kommunens ansvar;  

Kommunen skal samarbeide med helseforetaket 

om lærings- og mestringstilbud der dette er 

hensiktsmessig. Konkrete samarbeidstiltak er; 

a) Samarbeid om lærings- og mestringstilbud på 

individ og gruppenivå. 

b) Samarbeid om lærings- og mestringstilbud til 

pasienter og pårørende 

c) Samarbeid om kompetanseheving og utvikling 

innen helsepedagogikk etter kunnskapsbasert 

praksis.  

 

 

 

 

Ledere helse og velferd 

6 Samarbeid om omforente beredskapsplaner og 

om planer for den akuttmedisinske kjede  

 

Formål; 

Opprettholde og styrke den totale 

helseberedskapen som partene skal bidra til. Samt 

også opprettholde og styrke kvaliteten på 

sammenhengende akuttmedisinsk tjenesteforløp.  

  

Kommunens ansvar;  

Ledere helse og velferd 
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Ansvar for å oppfylle pliktene som beskrives i 

helselovgivning. Det innebærer ansvar for å ivareta 

helhet i ledelse, organisering, planer og tjenester 

innenfor helseberedskap og akuttmedisinsk kjede.  

Partene (kommuner og helseforetak) skal 

samordne helseberedskapen og den 

akuttmedisinske kjede ved å  

o Dele relevant informasjon 

o Utvikle felles problemforståelse  

o Unngå å svekke hverandres måloppnåelse 

o Utvikle felles planer og tiltak  

 

 

Oppfølging av samarbeidsavtale mellom Namsos kommune og Helse Nord-Trøndelag 

(HNT) 

 

Representanter for Midtre Namdal i perioden 01.01.21 - 31.12.22 

 

1. Fagråd for pasientsamarbeid – Anne Johanne Lajord, Namsos 

2. Fagråd for digital samhandling – Beate Galguften Aune, Overhalla 

3. Fagråd for helsefremming og forebygging – Magnus Fjær Solbakk, Namsos  

4. Fagråd for beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede – Cathrine Ø Forås, Namsos 

5. Fagråd for legesamarbeid – Irina Halbostad, Namsos 


