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INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR HELSEFELLESSKAPET I NORDRE TRØNDELAG – FOR 
PERIODEN 2022 – 25.  
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Trøndelag takker for muligheten av å få uttale 
seg og ønsker å komme følgende innspill til Handlingsplanen for helsefellesskapet i nordre 
Trøndelag for perioden 2022.  
 
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres 
pårørende med sine 87 medlemsorganisasjoner.  
 
Hvordan blir pasientfokuset og pasientperspektivet ivaretatt gjennom planen og tiltakene? 
I denne planen er det viktig at både pasientfokus/pasientperspektivet blir ivaretatt, men vi 
savner begrepet pårørende i denne sammenhengen. Det er viktig at pårørende og 
pårørende perspektivet blir implementert i de ulike fagrådene. 
 
Brukermedvirkning i fagrådene – I dag er alle brukerrepresentanter både fra 
Helseforetakssiden og kommunesiden kun observatører i ASU/PSU og fagrådene. FFO 
Trøndelag mener brukerrepresentantene må få status som medlem og ikke kun 
observatørstatus. 
 
FFO Trøndelag mener det også er viktig at det sitter brukerrepresentanter fra både 
kommunesiden og helseforetaket i alle Fagrådene.  
 
Under tema 4.1.5. Helsefremmede og forebyggende arbeid. FFO Trøndelag er glade for at 
det kommer klart fram hva man ønsker å få til og utvikle Lærings- og mestringstilbud på 
tvers av tjenestene. Det er viktig at Helsefortaket og kommunene vet hvem som har ansvar 
for hva. I dag opplever man at denne siden ikke prioriteres på kommunalt plan, i like stor 
grad. Lærings – og mestringstilbudet – også kalt pasient og pårørendeopplæring bør styrkes 
både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.  
 
Under tema 4.3.1. Involvering av pasienter/brukere og pårørende er det satt opp ett ønske 
om et årlig informasjonsmøte med brukere og organisasjoner. Er det her snakk om 
paraplyorganisasjonene eller alle organisasjoner? FFO har som tidligere nevnt 87 
organisasjoner. Som paraplyorganisasjon for 87 organisasjoner har vi satt pris på å få delta i 
ett dialogmøte isteden for rene informasjonsmøter. 
 
 
 
 
 



 
FFO Trøndelag ønsker å gi Helsefellesskapet i nordre del av Trøndelag honnør for å lage gode 
rutiner for oppnevning og honorering av brukerrepresentanter.  
 
Med vennlig hilsen 
For FFO Trøndelag 
 
 
Mona Lersveen     Kari Frøseth Johansen 
Leder       fylkessekr. 
 
 
 
 


