
Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg 20.01.22

Gjennomgang av forhandlingsutvalgets revisjonsarbeid

Revidert rutine for bruk av ledsager fra kommunen ved innleggelse
av pasienter med spesielle oppfølgingsbehov i Helse Nord-Trøndelag



Bakgrunn for saken:

Har vært gjenstand for diskusjoner og uenighet mellom kommuner og helseforetak – gjelder for hele landet, ikke 
noe spesielt med nordre-Trøndelag

Komplekse saker, og økonomiske utlegg av vesentlig størrelse

Dagens rutine for ledsager ved innleggelse ble vedtatt i ASU sak 20/2015. 
Rutinen har vist seg å gi mye rom for skjønn, noe som fører til ulik praksis og støy i håndtering av dette samarbeidet. 

Det ble utarbeidet et nytt forslag til rutine som har vært på høring i kommunene og HNT. Det kom høringssvar fra 
Levanger, Verdal og Frosta i tillegg til HNT. 

I ASU/PSU-møte sak 38/20-21/20 ble det besluttet at saken oversende forhandlingsutvalget for videre 
saksbehandling.

Gjennomført to møter i forhandlingsutvalget, resultatet av arbeidet ble lagt fram for vedtak i ASU-møte 20.januar 
2022. Forhandlingsutvalgets forslag ble vedtatt av ASU, sak 6/2022

https://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Rutine%20for%20innleie%20av%20ledsager%20fra%20kommunen%20ved%20innleggelse%20m%20vedlegg.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/M%C3%B8teprotokoll%20ASU%201006%202015.pdf
file:///C:/Users/nhaugan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5PJMPB3S/38/20-21/20
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/Sakspapirer/Protokoll%20ASU%2020.01.2022.pdf


Revisjonsarbeidet har særlig vektlagt at rutinen skal få fram at:
• Dialog med fokus på best mulig forløp for pasient/bruker ligger i 

bunn
• Skriftlig avtale er vesentlig

Plan for implementering:
• Orientering i fagråd for pasientsamarbeid
• Dialogmøter mellom kommuneregioner og HNT våren 2022
• Implementering internt i kommuner og HNT

Den reviderte rutinen finner dere her

https://hnt.no/Documents/Samhandling/2022 Rutine for innleie av ledsager fra kommunen ved innleggelse av pasienter i HNT - vedtatt i ASU 20.01.22.pdf


Forhandlingsutvalget for helsefellesskapet 
i nordre Trøndelag - medlemmer

Navn Representerer

Kristin Bratseth kommunene

Inge Falstad kommunene

Gørill Skogseth Andreassen kommunene

Olav Bremnes HNT

Øystein Sende HNT

Norunn Hestvik HNT

Jonas Sjømæling sekretariat, kommunene

Nancy Haugan Sekretariat, HNT



Revidert utkast bygger på følgende referanser:
- Gjeldene rutine
- Brev fra direktoratet
- Lov og forskrift
- Tilsvarende rutiner som er utarbeidet i helsefellesskapene knyttet til 

Helse Nord og A-hus og St.Olav og tilhørende kommuner

https://hnt.no/seksjon/helsefaglig/Documents/Samhandling/Rutine%20for%20innleie%20av%20ledsager%20fra%20kommunen%20ved%20innleggelse%20m%20vedlegg.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202016-19%20-%20vedlegg%2004%20-%20Brev%20datert%209.%20juli%202007%20-%20ansvar%20om%20kostnader.pdf
https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/rutiner-og-retningslinjer#retningslinjer-for-kommunalt-ansatt-ledsager-for-pasienter-i-sykehuset
https://www.kompetansebroen.no/samhandling/retningslinjer-ledsager?o=ahus

