
Høringsuttalelse fra Fagråd 3 «Handlingsplan for helsefellesskapet i nordre 
Trøndelag- for perioden 2022-25» 

1)Hvordan blir pasientfokuset og pasientperspektivet ivaretatt gjennom planen og 
tiltakene?  
Vi synes at pasientfokuset og brukerperspektivet blir godt ivaretatt gjennom planen og 
tiltakene. Det samme gjelder vedrørende ivaretakelse av pasientfokuset og pasientperspektivet 
i vårt Fagråd, der vi har bred brukerrepresentasjon og inkludering. 
2)I hvilken grad er planen logisk oppbygd, og i hvilken grad er den er forståelig?  
Vi synes planen er logisk oppbygd, der det presiseres at handlingsplanen er en 
operasjonalisering av samhandlingsavtalen, og der de ulike fagrådene er ansvarliggjort med 
ulike/felles oppgaver med en egen framdriftsplan. Språket er enkelt og forståelig. 
3) I hvilken grad er prioriterte innsatsområder, temaer og tiltak relevante og riktige ift. å nå 
både nasjonale og lokale målsetninger? a. Er det tiltak som er overflødige?  
Det er etter vår mening viktig at Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen bygger på nasjonale 
føringer. Med det får man en «Rød Tråd» fra det som på nasjonalt nivå er prioriterte 
innsatsområder, som igjen vil være viktig å gjennomføre lokalt. Det som kan diskuteres er om 
hvilke tiltak som prioriteres gjennomført først og hvem som prioriteres sist. 
6) Hvordan kan alle parter i fellesskap sørge for at vi får iverksatt, gjennomført og fulgt 
opp handlingsplanen og tiltakene gjennom planperioden?  
Utfordringen med slike samarbeidsavtaler er å gjøre de kjent for alle berørte organisatoriske 
enheter. I dette gjøre kjent at samarbeidsavtalen er en lovpålagt oppgave jfr. 
Samhandlingsreformen. Vårt forslag er at alle organisatoriske enheter bør legge fram en 
handlingsplan på hvordan de planlegger å gjøre Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen kjent 
og gjennomført i sine organisasjoner. 
7) Har dere andre innspill til handlingsplanen? 
I utkast til handlingsplan for Helsefellesskapet er fagområdet læring og mestring viet 
oppmerksomhet, det kan se ut som samhandling om læring og mestring er et prioritert område 
for helsefelleskapet i norddelen av Trøndelag. 

Ifølge Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 

Lærings- og mestringstjenester skal revideres for å gi beder pasient og pårørende opplæring. 

Det skal gjøres en vurdering på hvordan lærings- og mestringstjenester kan bidra til å øke 
helsekompetansen i befolkningen. Revisjon pga. uønsket variasjon på tjenestene. 

I 2019 ble det etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet gjennomført en Nasjonal 
gjennomgang/kartlegging av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og 
kommuner. 

Forprosjektet har avdekket utfordringer og forbedringsområder for lærings- og 
mestringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten og kommuner. 

 

 Mangler en felles forståelse av hva som ligger i begrepet læring og mestring og hvilke 
tiltak som inngår. 

 Stor variasjon av tilgjengelighet, organisering og innhold i tilbud. 
 Læring og mestring er ikke tilstrekkelig integrert i arbeidet med pasientforløp, og krav 

til dokumentasjon er svak 



 Samhandling ser ut til å være underprioritert med store lokale variasjoner 
 Arbeidet har svak lederforankring, det kan tyde på at oppgavene innen læring og 

mestring ikke prioriteres på samme måte som andre lovpålagte oppgaver. 

Gjennomføring og forankring av handlingsplanen 

Hva skal til? 

Sikre en felles forståelse: Fagområdet læring og mestring er avhengig av en felles forståelse 
av hva som ligger i begrepet læring og mestring og hvilke tiltak som inngår for å samhandle 
om tilbud, oppgave- og ansvarsfordelingen.   

Det er behov for å definere lærings og mestring, hva som skal inngå i lærings- og 
mestringsvirksomhet i helseforetaket og kommuner. 

Forankring og implementering 

Lærings- og mestringsvirksomheten har svak lederforankring på tross av at det er lovpålagte 
oppgaver.  

Sikre implementering av samarbeidsavtaler, avtalens innhold må gjøres kjent for de det er 
relevant for og innarbeides i dagligpraksis. Det må komme tydelig frem for ledere og de som 
har et ansvar og ansatte. Tilbakemelding til helsefelleskapet på hvordan implementeringen er 
tenkt gjennomført/er gjennomført i spesialisthelsetjeneste og kommuner. 

Styrke fagområdet Læring og mestring – som koordinator og helsepedagogisk ressurs 

Læring- og mestringssenteret HNT bør benyttes som en fagligressurs/kompetanseenhet for 
helseforetakets samlede tilbud innen læring og mestring herunder pasient og pårørende 
opplæring. 

Læring og mestringssenteret som fagressurs og koordinator i samhandlingen av lærings og 
mestringstilbud. 

Kommunale frisklivssentraler/tilbud, friskliv og mestringstilbud bør benyttes som en 
fagligressurs/kompetanseenhet for kommunens samlede friskliv og mestringstilbud, 
fagligressurs og koordinator i samhandling av lærings og mestringstilbud. 

Læring og mestring skal være en integrert del av alle helse- og omsorgstjenester, inngå i 
likeverdige og helhetlig forløp, med det overordnet målet om å fremme helse og livskvalitet 
og bidra til økt helsekompetanse til innbyggerne.  
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