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Handlingsplan for samhandling
Handlingsplan for samhandling 2022-2025

Felles forståelse av utfordringene

Prioritere og gjennomføre konkrete tiltak

Myndighet til å Iverksette tiltak som krever 

ressurser fra begge parter

Handlingsplan for samhandling 

• Er en del av HNTs utviklingsplan og bør også gjenspeiles 

i de kommunale planene

https://hnt.no/Documents/Samhandling/Handlingsplan%20for%20samhandling%202022-2025%20Vedtatt%20i%20ASU-PSU%2030.03.2022.pdf
https://online.fliphtml5.com/zsht/mfnb/


Samhandlingsprosjekter i regi av Helsefellesskapet
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HELHETLIGE PASIENTFORLØP FOR AKUTT SYKE 
FRA HJEM TIL HJEM



• Fastlege
• Legevakt
• Sykehjem
• Hjemmetjeneste
• KAD
• Psykisk helsevern og rus
• Politi
• Brann
• Jordmortjenesten
• Saksbehandlings-

/forvaltningskontor

Aktører som er intervjuet i 
kommune:

Lierne

Snåsa

Steinkjer

Namsos

Overhalla

Grong

Røyrvik

Namsskogan

Høylandet

Nærøysund

Leka

Osen

Flatanger

Inderøy

Verdal

Meråker
Stjørdal

Levanger

Bindal

Frosta

19

18

18

20

10

13

Bred involvering



Kartleggingen ble oppsummert i 12 utfordringer

Behov for ø-hjelp 
oppstår 

Eventuell vurdering og 
helsehjelp i  

primærhelsetjenesten

Eventuell vurdering og 
helsehjelp akuttmottak

Eventuell 
innleggelse sykehus

Pasient tilbake til bosted 
eller kommunalt tilbud

1. 
Variasjon i kvalitet på 
førstegangsvurdering 

av pasient

10. 
Pasienter og pårørende

• Opplever mangelfull informasjon 
• Lite helhetlig kommunikasjon mellom aktørene

5.
Fastleger og legevaktsleger

• Tilgang på spesialist for 
rådgivning

• Høy terskel for innleggelse 
psykisk helse og rus

4. 
Bruk av kommunal 

akutt døgnenhet (KAD)

7. 
Lang tid fra 

utskrivningsklar til 
tilbud er på plass i 

kommunen

8. 
Pasientreiser

• oppleves belastende for 
pasienter 

• Helsepersonell opplever 
vanskelige 

bestillingsrutiner

Utfordringer som på går på tvers av flyten

6. 
Informasjon ved 

henvisning /
innleggelse

11. 
Pasienter opplever mye 

venting

12. 
Uklar rolleforståelse i ø-hjelpsforløpet 

og hva som er viktig for god 
samhandling

2. 
Bruk av ambulanse

3. 
Mer bruk av fastlegene

9. 
Epikrise for sent og 

mangelfull 
informasjon når 

pasienten meldes 
utskrivningsklar



Fra prosjekt «Fremragende akuttmottak» til 
«Helhetlige pasientforløp for akutt syke fra hjem til hjem» 

Mål
Utarbeide og implementere tiltak

Fokus
Hele den akuttmedisinsk kjeden

Mål 

Identifisere forbedringsområder i akuttforløpet 
fra hjem til hjem

Mål
«Riktig pasient på riktig sted 

til riktig tid»

Fokus 
Forbedringer i akuttmottakene

1
Fase

2
Fase

3
Fase

Eierskap: Helse Nord-Trøndelag

Eierskap: Helse Nord-Trøndelag, 
med involvering av kommunene

Eierskap: Helsefellesskap



Administrativt samarbeidsutvalg
Eier/bestiller av arbeidet

Organisering av prosjektet i fase 3

Helhetlige pasientforløp for akutt syke fra hjem til hjem

Prosjektleder
Prosjektgruppe 

Fagråd for helseberedskap og 
akuttmedisinsk kjede

Arbeidsgrupper
Møtes gjennom workshoper for å løse utfordringer

Implementeringsansvarlig for hver 
kommune og sykehus

Prosjektstøtte

Ivaretar dialog og 
samarbeid med andre 

aktuelle fagråd



Prosjektet i fase 3 
Estimert tidshorisont fra høsten 2022 til våren 2024 

HØST 22 VÅR 23 HØST 23 VÅR 24

Måloppnåelse overordnet mål

Oppstartaktiviteter

Utfordring 1 – 2

Utfordring 3 - 6 Utfordring 7 - 10 Utfordring 11 – 12

Avslutningsaktiviteter



Samarbeidsprosjekt

God samhandling mellom tjenestene 
for å gi barn og unge i nordre Trøndelag 
rett hjelp på rett sted til rett tid!



Prosjektets mandat

Vedtak i  Administ rat ivt  samarbeidsutvalg

1. Samarbeidet rundt barn og unge med behov 

for et sammensatt tjenestetilbud må styrkes 

og forbedres på tvers av kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. 

2. Utarbeide rutiner og arbeidsmodeller som kan 

styrke samhandlingen og beskrive hvordan 

Helsefellesskapet kan bidra til å utvikle barn og 

unges helsetjeneste. 

3. Utarbeide konkrete forslag til tiltak.



1. Barn, unge og familier opplever å ikke finne fram til – eller få den hjelpen de trenger

2. Pågangen har vært større enn kapasiteten over tid (forsterket under pandemien)

3. Manglende kapasitet til å ta imot og behandle komplekse problemstillinger

4. Manglende sammenheng mellom tjenestene

5. Uønsket variasjon i det kommunale tilbudet

6. Utfordringer i samhandlingen innad i og mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten 

UTFORDRINGER:



Workshop



Framtidens pasientrom



Pasienten er utskrivningsklar og skal overføres til kommunal 
institusjon
• Fokus på felles behandlingsplan for videre oppfølging

Behov for spesialisthelsetjeneste oppstår i kommunal institusjon
• Hvordan kan man legge til rette for at pasienten ikke må innlegges

Samarbeidsprosjekt Verdal Bo- og behandlingssenter 
og Sykehuset Levanger, medisinsk avdeling

hendelse aktiviteter resultat verdi



Samhandlingsavvik og forbedringsarbeid



Kommunen

Helseforetak

Samhandlingsavvik

Fra helseforetak 127:

Mangelfull informasjon ved 

innkomst, funksjonsnivå, 

medikamenter

For lite dialog underveis

19

Helhetlige pasientforløp

Fra kommune 144:

Ikke informert om 

innleggelse

For lite dialog 

underveis

Manglende epikrise, 

eller mangelfull 

informasjon,  

behandlingsplan



Forslag til forbedringstiltak i 2022

Helse Nord-Trøndelag
• Fokus på gode informasjon tidsnok før pasienten skrives ut fra sykehuset

• Fortsette implementering av pasientsikkerhetsprogrammet «Trygg utskrivning»

Kommunene
• Fokus på å sikre god informasjon ved henvisning / innleggelse i sykehus

• Pasientsikkerhetsprogrammet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand»

Se på pasientforløpene for reinnleggelser sammen

Styrke samarbeidet om stormottakere av helsetjenester

Implementere felles retningslinjer for legesamarbeid
og fagråd for legesamarbeid

https://hnt.no/seksjon/legesamarbeid/Documents/Legeutvalget/Retningslinjer%20for%20legesamarbeid/Retningslinjer%20for%20legesamarbeid.pdf
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/fagrad-for-legesamarbeid#retningslinjer-for-legesamarbeid


Veiledning og prosjektstøtte fra eksterne



Aktuelle saker under oppseiling

Palliativ plan / behandlingsplan

Rehabilitering

Pakkeforløp kreft hjem 

Nettverk for koordinerende enheter

• Vurdere oppstart våren 2023


