
Høringsinnspill til handlingsplan for helsefellesskapet i nordre Trøndelag – 
for perioden 2022 – 25 

 
 
Med dette som bakteppe ønsker vi at følgende spørsmål danner ett grunnlag for diskusjon 
og innspill:  
 

1) Hvordan blir pasientfokuset og pasientperspektivet ivaretatt gjennom planen og 
tiltakene?  

 Fra innledende tekst i høringsbrev:  
o Blir pasient og pårørendesett og hørt – med ord de forstår?  
o Vil pasientene oppleve sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og 

kommuner? 
o Tenker at tiltak med fokus på involvering og medvirkning fra pasient og 

pårørende bør samles og komme først i tiltakstabellen. Dette er grunnlaget for 
å forstå pasientenes opplevelser og behov, og grunnlaget vi skal bygge 
samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste på 

o Vil pasienten bli mer aktiv gjennom et slikt dokument? 
 

 
2) I hvilken grad er planen logisk oppbygd, og i hvilken grad er den er forståelig?  
 
 Synes planen er rimelig logisk oppbygd 

o Tydeliggjøre fokus på pasient og pårørende bedre (se kommentar punkt 1 
foran. 

 Synes tabellen er for omfattende – blir for mye med tre nivå. Kutte ut temanivå og 
heller gå rett på tiltak. Kan evt. sette inn ny kolonne bak tiltak for å liste opp punktvis 
prioriterte stikkord.  

o Synes valg av gul farge i tabellen er for voldsom – stresser lesbarheten 
 Hvor kan teksten krympes? Kan pkt. 1.2 krympes? Kan hele kap. 2 gå ut? 

 
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?  
b. Er det tiltak som mangler i planen som bør være med?  
 
Tema 4.1.1 Generelt om helhetlige pasientforløp 
 4.1.1: Forkortes til å omhandle de 2 første punktene – disse kan gjerne 

summeres til ett punkt. 
 4.1.1.3 KAD: Er ikke dette et rent kommunalt tjenestetilbud?  
 4.1.1.4: Utviklingsarbeid: dette hører vel bedre til under 4.2.3? 

Tema 4.1.2 Fire prioriterte pasientgrupper  
 4.1.2.1: Er dette ønsket og realistisk å oppnå – ett forløp for hver av de fire 

gruppene? Bør vi heller tenke beskrivelse av forløp for storforbrukere av 
sykehustjenester og svingdørspasienter (den gruppen som utfordrer 
samhandlingen mest) – hvordan kan vi samhandle bedre her? 
Tema 4.1.5 Helsefremmende og forebyggende arbeid  

 4.1.5.3:  tiltak (pasientene skal være aktive…) 
Foreslås flyttet til generelt om helhetlig pasientforløp. 
Tema 4.2.3 Økt bruk av teknologi og digital samhandling.  

 Feil nummerering i tema tittel 



 4.2.2.2: Et systematisk samarbeid rundt Helseplattformen. Planen har et 
tidsperspektiv frem til 2025. Er det rett å legge premisser for et samarbeid rundt 
en løsning som mest sannsynlig ikke vil tas i bruk av alle kommuner i 
nedslagsfeltet til HNT? Bør det inn punkt om systematisk samarbeid på annet 
grunnlag for disse?  

 
Tema 4.3.1 Involvering av pasient/brukere og pårørende 

 Bør dette temaet komme først i tiltakskapitlet? Kobles sammen med pkt. 4.1.5.3 
Tema 4.3.2 Forankring av handlingsplanen 

 Kan tema utgå? Alle har ansvar for å bekjentgjøre planen i linja. dette kan 
tydeliggjøres i kap. 3 
Kap 5 – veien videre  

 5: Fagrådene skal gis handlingsrom …. Hvordan konkret kan dette skje, hva har vi 
å spille på her? Har deltakerne i fagråd god nok forankring og myndighet til å 
representere flere kommuner og avdelinger? Blir det prioritert nok tid til dette 
arbeidet?  

 
4) Hvordan er realismen i tiltakenes omfang og gjennomføringsmulighet?  

Når det er fagrådene som i hovedsak er satt til å følge opp tema – tror vi det er mulig 
å få til dette godt nok? Er målsettinger og tiltak så konkrete at de kan 
operasjonaliseres på klinisk nivå? 

 
5) I utkastet til handlingsplan 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?  

 Tenker tema 4.3.1 må bli første prioritering. Først når dette «er på plass» - snakker 
vi om reell medvirkning for pasienter og pårørende. Da er vi sikret at vi som 
helsepersonell og administratorer ser helsetjenesten fra pasientens perspektiv (jfr 
presisering på s. 6). Felles forståelse og felles utgangspunkt er viktig.  

 
6) Hvordan kan alle parter i fellesskap sørge for at vi får iverksatt, gjennomført og fulgt opp 
handlingsplanen og tiltakene gjennom planperioden?  

 
Pkt. 4.3.2.1 Forankring av handlingsplanen. Kommuner og klinikker/avdelinger i HNT har 
ansvar for å gjøre handlingsplanen kjent for sine ansatte og implementere denne i sin 
organisasjon.   
Det er en utfordring å få forankret i organisasjonene. Må være konkret og håndterbart for at 
dette skal være forståelig for alle i organisasjonene. Vi er pr. i dag usikker på om 
samarbeidsavtalen med sine rutiner og retningslinjer er godt nok kjent blant ansatte i 
forvaltningsnivåene. Bør det jobbes mer med implementering av disse, før en slik 
handlingsplan skal iverksettes? 

 
Men kan en handlingsplan være et supplerende dokument til samarbeidsavtalen som er 
enklere å forankre nedover i organisasjonen? (intensjonen er at denne skal vær mer konkret 
og beskrive utfordringer knyttet til samhandling i tjenesteytingen – er den det?) Ser vi på 
Samarbeidsavtalen som en avtale på mer overordnet administrativt systemnivå?  

 
7) Har dere andre innspill til handlingsplanen? 
 
1.2 Formål og operasjonalisering av samarbeidsavtalen. 



. Dette punktet er avgjørende om hvorvidt vi lykkes med samhandlingen. Burde 
dette vært et eget temaområde?  


