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Deres ref:  Vår ref: KTBR  2022/536 Dato: 03.03.2022 

Høringsinnspill til handlingsplan for helsefellesskap i nordre Trøndelag 

2022 - 2025 

Levanger kommune leverer følgende høringsinnspill til handlingsplanen, vedtatt i Levanger 

formannskap 02.03.22: 

 

Levanger kommune setter pris på invitasjonen til å kunne gi høringsinnspill. 

Handlingsplanen for helsefellesskapet er et dokument som skal bidra til en konkret praksis 

som understøtter en operasjonalisering av formålet i samarbeidsavtalen mellom Helse Nord 

Trøndelag og kommunene i nordre Trøndelag. Riktig behandling på rett sted, situasjonen for 

pasienten tatt i betraktning, er sentralt i samhandlingen.  

 

Arbeidsgruppen har gjort et grundig revideringsarbeid, og planen har en god beskrivelse av 

bakgrunn og kobling til planverket hos partene. Det er arbeidet ut et strukturert oppsett over 

temaene i planen. Innsatsområdene er identifisert, utfordringen er om de er beskrevet slik at 

partene kan identifisere hvordan innsatsen må settes inn for å få de gode resultater. Tiltakene 

som er beskrevet for de neste fire år er omfattende, og spørsmålet blir om det er realistisk at 

de kan gjennomføres i perioden.  

 

Et spørsmål en kan stille er hvordan handlingsplanen vil treffe kommunal sektor med tanke 

på helhetlige pasientforløp, og hvordan en kan få samhandlingen tydelig fram i praksis. Flere 

av tiltaksbeskrivelsene oppfattes som rundt formulert, og det kan bli utfordrende å definere 

kommunenes inngang i dem. Et forslag er å definere helhetlige pasientforløp innenfor en 

konkret pasientgruppe på tvers av forvaltningsnivåene. Dersom helsefellesskapet skal få til 

en praksis som gir helhet, kan det være klokt å prioritere en pasientgruppe de første to år, 

med gruppen skrøpelige eldre først. Demografisk utvikling tilsier at denne gruppen blir stor i 

framtida, og det er viktig at vi er gode på samhandlinga rundt dem. Den neste toårsperioden 

kan så neste pasientgruppe prioriteres.  

 

Perspektivet «hva er viktig for deg» er nevnt, og bør løftes opp av begge partene i arbeidet 

med prioritering. Et helsefellesskap gir muligheter til at en får bedre innsikt i hverandres 

rammebetingelser og oppdrag, noe som vil bedre samhandling til pasientens beste.  

 

Helseplattformen, eller andre journal- og samhandlingsløsninger, som digitalt 

samhandlingsverktøy blir viktig for å øke pasientfokuset og muligheten til medvirkning. 

Dette vil også ha betydning for mer sømløse og individtilpassede pasientforløp. Det støttes 

spesielt at dette er beskrevet i handlingsplanen.  
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Personer med psykiske lidelser er en prioritert pasientgruppe. Et tiltak som ikke er nevnt i 

handlingsplanen, men som anses som viktig fra kommunens side, er etableringen av FACT-

team i psykiatrien. Dette anses som et viktig tiltak for å målrette innsatsen og 

pasientperspektivet i samhandlingen mellom forvaltningsnivåene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Bratseth 

Kommunalsjef 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 
 

 

 

 


