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Høringssvar «Handlingsplan Helsefellesskap i Helse 
Nord-Trøndelag» 
Høringsuttalelse fra brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag (HNT) 

Innledning 
Brukerutvalget HNT takker for invitasjonen til å delta i høringen. Vi har valgt kun å 

kommentere på de punktene vi har synspunkter på.  

Brukerutvalget HNT er tilfreds med at det lages en felles handlingsplan som gjenspeiles i 

planverkene både i kommunene og HNT. En rød tråd i nasjonale målsettinger er at 

pasientene skal oppleve at de er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar. Pasient og 

pårørende skal bli sett og hørt – med ord de forstår. Likeså skal pasientene oppleve 

sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner.  

 

1. Hvordan blir pasientfokuset og pasientperspektivet ivaretatt gjennom planen og 

tiltakene? 
Punktet burde hett «hvordan blir pasient – og pårørendeperspektivet ivaretatt gjennom 

planen og tiltakene,» da pårørende er en stor gruppe som har egne rettigheter.  

Handlingsplanen er overordnet og for utvalget fremstår pasientperspektivet ivaretatt på 

overordnet plan. Det er imidlertid avgjørende at pasient – og pårørendeperspektivet blir 

fulgt opp tettere gjennom planer og implementering i det enkelte fagråd.  

I og med at dette er en overordnet plan er det noen områder brukerutvalget i tillegg til 

de 4 store gruppene mener at bør være tema i fagråd; Yngre demente og KAD-senger 

innenfor psykisk helse. Målet må være at ifht PH blir det mer bruk av Helse og mindre 

bruk av eksempelvis politi.  

Pasientfokuset blir også ivaretatt gjennom de fire satsingsområdene skrøpelige eldre, 

pasienter med flere kroniske sykdommer, personer med psykiske lidelser samt barn og 

unge med langvarige behov for helsehjelp 

I handlingsplanens punkt 4.3.1 Involvering av pasienter / brukere og pårørende står det 

under hvordan skal vi få det til? «Årlig informasjonsmøte med brukere og 

organisasjoner». Denne setningen foreslår vi endret til «Årlig dialogmøte med brukere og 

organisasjoner» 

 

2. I hvilken grad er planen logisk oppbygd, og i hvilken grad er den forståelig? 
Brukerutvalget synes denne overordnede planen er veldig oversiktlig og logisk oppbygd, 

og den er lett å lese og forstå.  

Utvalget synes planen er dekkende og ser at den må følges opp tettere og mer detaljert i 

de respektive fagrådene 
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3. I hvilken grad er prioriterte innsatsområder, temaer og tiltak relevante og riktige 

ift. Å nå både nasjonale og lokale målsettinger 
Brukerutvalget har ingen kommentar til dette punktet.  

 

4. Hvordan er realismen i tiltakenes omfang og gjennomføringsmulighet? 
Dersom punktene blir godt fulgt opp i de enkelte fagråd og gjenspeiles i styrende 

dokumenter i kommuner / HF har vi god tro på at det er realistisk å planlegge og utvikle 

tjenestene i samhandlingsrommet 

 

5. I utkastet til handlingsplanen er iverksettelses – og avslutningstidspunkt for noen 

av tiltakene angitt, mens andre ikke har tidsangivelse. Hvilke tiltak bør prioriteres 

først og hvilke kan få en utsatt oppstart, når alle tiltakene ses i sammenheng? 
Brukerutvalget ønsker ikke å komme med noen prioritert liste 

 

6. Hvordan kan alle parter i fellesskap sørge for at vi får iverksatt, gjennomført og 

fulgt opp handlingsplanen og tiltakene i planperioden? 
Planen må forankres hos lederne både i kommunene og i Helseforetakene og gjøres 

kjent i fagrådene, slik at de kan bruke planen som en ledetråd i daglig drift. En bør videre 

sette av tid til evaluering underveis for å sikre at tiltakene er i tråd med handlingsplanen.   

 

7. Har dere andre innspill til handlingsplanen 
Brukerutvalget er gjort kjent med at HNT er flink på å lage planer og dokumenter, men at 

de ikke er så godt på å implementere og følge føringene de enes om. Dette mener 

utvalget at må ha høyt fokus slik at viktige dokumenter følges og implementeres til 

pasientenes beste. Dersom målene ikke oppnås vil det tilslutt ende med at det er 

pasientene og pasientsikkerheten det går ut over.  

Utvalget vil også anbefale at det lages en «one-pager» av det viktigste i denne planen for 

å gjøre det lettere for ansatte å bruke den  
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