
 

 
HØRINGSINNSPILL FRA HELSE NORD—TRØNDELAG PÅ HANDLINGSPLAN FOR SAMHANDLING 2022-2026 
 
Generelle innspill: 
 
4.1 Helhetlige og sammenhengende pasientforløp 

 Helhetlige pasientforløp/ samhandlingsforløp for skrøpelige eldre som sikrer tidlig 

identifisering av skrøpelighet, og tett og god samhandling mellom sykehus og kommuner i 

ivaretakels 

 Samarbeid om å styrke helsetjenesten for samisk befolkning 

 Øke helsekompetansen i befolkningen  
o Årlige tilbud om grunnkurs, helsepedagogikk, til helsepersonell i spesialisthelsetjeneste og 

kommune (brukermedvirkning er en egen del i dette tilbudet.)  
o Årlig felles fagdag for helsepersonell i spesialisthelsetjeneste og kommune med tema 

«Samvalg - hva og hvorfor?».  
o Implementering av lærings- og mestringstilbud i helhetlige pasientforløp.  

 Sikre et sammenhengende logopedtilbud i pasientforløpene 

 Avklare det totale rehabiliteringstilbudet i Helsefellesskapet  

 Tiltak for å redusere antallet reinnleggelser 

o Samarbeid mellom avdelinger i sykehuset og 2-3 kommuner for å vurdere 

pasientforløp på case-nivå 

4.2 Møte framtidens utfordringer i helsefellesskapet 

 Teste ut og ta i bruk nye teknologiske og digitale løsninger  

o Nedsette en arbeidsgruppe for å se muligheter og løsninger på digitaliserte felles 

konsultasjoner mellom sykehus/sykehuslege kommune/fastlege og pasient (inklusive 

f.eks. bruk av virtuelle undersøkelsesrom, videokonferansemulighet og øvrig 

telemedisin.  

o Teste ut nye digitale løsninger mellom HNT og 2 - 3 kommuner, for å bedre 

informasjonsflyten og koordineringen ved innleggelse og utskrivning (eks. digitale 

møter mellom helsepersonell for å planlegge og koordinere inn- og ut). 

o Tiltakene samordnes med fremtidige muligheter i Helseplattformen. 

 Økt kompetansedeling på tvers mellom helsepersonell i Helsefellesskapet.  

o Fremskaffe oversikt over eksisterende faglige nettverk på tvers av nivåene og 

vurdere behov for andre relevante faglige nettverk. 

o Gjennomføre felles fagdager/weminar på aktuelle prioriterte områder.  

o Legge til rette for økt utnyttelse av gjensidig hospitering. 

 Helsefellesskapet skal være en aktiv bidragsyter i videreutvikling og kontinuerlig forbedring 

av Helseplattformen  

o Helseplattformen skal regelmessig være tema i ASU og alle fagråd, med tanke på 

informasjons- og erfaringsutveksling om utfordringer eller nye muligheter ved 

løsningen, samt for omforente innspill til videreutvikling og forbedring. Fokus skal 

særlig være på samhandlingsfunksjoner.  

o ASU og fagråd ha oppmerksomhet på evt. samhandlings- utfordringer som kan 

oppstå, som følge av at noen kommuner og fastleger er med i løsningen, andre ikke. 

o Videreutvikle elektronisk meldingsflyt mellom sykehus og kommuner samordnet 

med Helseplattformen. Inklusive økt standardisering og regionalisering av løsninger. 

o Sikre fortsatt god meldingsflyt og elektronisk samhandling mellom sykehuset og 

kommuner som ikke har tatt helseplattformen i bruk. 

http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/HNT/Sider/Default.aspx


4.3 Involvering, forankring og samhandling 

 Forenkle dagens system for uønskede hendelser/samhandlingsavvik og forbedringsforslag. 

o Samarbeide regionalt 

o Utarbeide digitale løsninger 

 Gjøre Helsefellesskapet bedre kjent  

o Videreutvikle samhandlingssidene 

o Kortfattet beskrivelse av Helsefelleskapet og de ulike samhandlingsarenaene 

o Oversikt over pågående samarbeidsprosjekter og utviklingsarbeid 

 Utnytte felles læringspunkter i pandemihåndteringen 

 Analyse og styringsinformasjon  

 
 
Høringsinnspill fra avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. 
 
For at planen skal være hensiktsmessig og anvendbar, bør tiltakene være så konkrete som mulig. 
 
Handlingsplanens overordnede målsetting på s. 3: 

a) Bidra til at pasienter mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i begge 

forvaltningsnivåene.  

b) Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetaket. 

 
Individuell plan er en lovfestet ordning som ikke er nevnt i handlingsplanen. 
 

Individuell plan er et verktøy som kan ivareta begge disse punktene på individnivå, men som 
blir brukt i svært liten grad. 
Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering peker på at bruk av IP må 
løftes for  å styrke samhandling, koordinering og avklaring av ansvar. 
Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019).pdf 
(helsedirektoratet.no) 

 
Vi har forståelse for at man tegner grove skisser her, og at ikke alle detaljer kommer med, men her er 
noen tanker fra oss: 
Vi har ansatt flere som jobber med psykisk helse inn i somatikken (psykolog, nevropsykolog, 
sosionomer). Planen forholder seg vel i stor grad til at psykisk og somatisk helse behandles på 
forskjellige steder og i separate bokser også i framtida.  Hvis vi skal snakke om sømløse tilbud for 
pasientene, tror vi det er viktig å holde opp fokus på psykisk helse i somatikken (både i 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten), for psykisk uhelse oppleves nok ganske 
sømløst og boks-uavhengig for pasienter.  
 
Rekruttering og å beholde helsepersonell som fokusområde støttes! 
 
Høringen sendes til legeforeningen, sykepleierforbundet og flere fagforeninger. Hvorfor ikke Norsk 
Psykologforening?  
 
Kommentarer til punktene i tiltaksplanen: 
4.1.1.1  
Det er nå stor variasjon på hva som tilbys og vanskelig å finne på hjemmesidene.  
Manglende kunnskap om kapasitet og behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, pekes på 
som en svakhet i habiliterings- og rehabiliteringsfeltet i evaluering av nevnte opptrappingsplan. 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluering-av-opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering-2017-2019/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf/_/attachment/inline/90996333-c371-4e28-89ed-c437533928b1:f98a8d402e8b092e593ac3e4a391556d60d8cce1/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluering-av-opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering-2017-2019/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf/_/attachment/inline/90996333-c371-4e28-89ed-c437533928b1:f98a8d402e8b092e593ac3e4a391556d60d8cce1/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf


(Evaluering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019).pdf 
(helsedirektoratet.no) 
Vi ønsker en oversikt over krav/forventninger og hvilke tilbud som finnes.  
Det står at det skal kartlegges «stormottakeres» bruk av helsetjenester.  
Vi foreslår også en kartlegging av bruk av individuell plan for pasienter som er «stormottakere». 
 
4.1.5.1 
Skal ikke fagråd 1 være medansvarlig her? 
 
4.1.5.3 
Tiltakene som står kan virke litt diffuse. 
Økt bruk av individuell plan vil være et konkret tiltak for å sikre pasientdeltakelse. 
 
4.2.1.1 
Samarbeid om traineestillinger, lærlinger  
Samarbeid om kompetanseheving i samarbeid med Nord universitet og videregående skoler. Bl.a. om 
bruk av øvingsavd. Og simuleringsenhet. 
 

 
Høringsinnspill fra forskningsavdelingen: 
 
Tabell 4.1.1, pkt. 4.1.1.1 «Pasienten opplever en sømløs og sammenhengende helsetjeneste».  

 Gjelder dette alle pasienter eller bør noen grupper pasienter fremheves for å konkretisere hvordan få 

dette til? Hvordan skal prosjektene evalueres?  

Tabell 4.2.1  
Samarbeide om forskning- og utviklingsprosjekt knyttet til de prioriterte pasientgruppene. 
 
Tabell 4.2.3 Felles tilnærming til forskning og kunnskap 

 Bør man si noe om hvordan øke forskningsandelen på kommunale helsetjenester? 

Finansiering er bl.a. viktig her. 

Videreføre samarbeid om Protokollskolen i regi av NTNU og SØK kurs 

 

 
 
Mvh 
 
Olav Bremnes 
Samhandlingssjef  
Helse Nord-Trøndelag 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluering-av-opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering-2017-2019/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf/_/attachment/inline/90996333-c371-4e28-89ed-c437533928b1:f98a8d402e8b092e593ac3e4a391556d60d8cce1/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluering-av-opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering-2017-2019/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf/_/attachment/inline/90996333-c371-4e28-89ed-c437533928b1:f98a8d402e8b092e593ac3e4a391556d60d8cce1/Evaluering%20av%20opptrappingsplan%20for%20habilitering%20og%20rehabilitering%20(2017-2019).pdf

