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Høringssvar
«Handlingsplan for samhandling mellom kommunene og HNT i 2018-2021».
Viser til tidligere høringsinnspill fra HNT som er vedlagt i handlingsplanen.
Her er en oppsummering av de innspillene som er kommet fra klinikkene i Helse NordTrøndelag (HNT).
Det er viktig å konkretisere og prioritere de aktuelle tiltakene i handlingsplanen, og sikre
tilstrekkelig ressurser til gjennomføring av tiltakene.
Tiltak for å styrke samhandlingen mellom kommuner og helseforetak
Et viktig tiltak for å videreutvikle og styrke samhandlingen mellom kommunene og
helseforetaket er å styrke felles ressurser hos partene for å:
- Sikre god forberedelse av saker til ASU, PSU og fagråd
- Følge opp og gjennomfør tiltak som er vedtatt
- Gi god informasjon ut i organisasjonene
- Ta initiativ til forbedringsarbeid
- Følge opp avviksmeldinger og forbedringsforslag på et overordnet nivå
Konkrete forslag til tiltak på de ulike tiltaksområdene i handlingsplanen
Brukermedvirkning



Sikre ungdoms brukermedvirkning, jf brukerutvalget for ungdom som nå er opprettet i
helseforetaket
Utfordre brukerutvalgene til å arbeide med brukerundersøkelser

Pasientforløp




Finne løsninger på utfordringer knyttet til økonom, når pasienter med dyre
medikamenter skal ha videreført behandling i kommunene
Revidere mandat for fagråd 8, «Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og
barselstilbud» og sikre et godt regionalt samarbeid

SYKEHUSET LEVANGER
Besøksadresse: Kirkegata 2, Levanger
Telefon: 74 09 80 00

SYKEHUSET NAMSOS
Besøksadresse: Havikvegen 8, Namsos
Telefon: 74 21 54 00





Beskrive samarbeid mellom kommunene og helseforetaket i de prehospitale tjenester
som en del pasientforløpet
Fokus på rehabilitering – og klargjøre hva som ligger i endret ansvarsfordeling
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
Samarbeid om helhetlig pasientforløp for hofte og kneprotese.
Dette vil kunne føre til en forutsigbarhet for pasient, kommune og ortopedisk
sengepost. Det vil også føre til økt samhandling og kompetanseutveksling mellom
kommune og ortopedisk avdeling.

Videreutvikling av samhandlingsarenaer




Videreutvikle dialogmøtene mellom kommuneregionene og HNT
Implementering av tjenesteavtalene og rutiner / tiltak som er utarbeidet.

Rekruttering, utdanning og kompetanseheving




Beskrive behov for endret innhold i utdanningene av helsepersonell
Videreutvikling av fagnettverk

Digital samhandling






Følge opp regional handlingsplan for digital samhandling, i samarbeid med
helseplattformen.
Ta i bruk telemedisinsk utstyr i samarbeid mellom kommune og sykehus, legevakt,
Utprøving med nettbrett til kreftpasienter.
Utarbeide felles lokale og regionale rutiner for bruk av e-meldinger og sikre
implementering av disse

Forskning, innovasjon og fagutvikling








Samarbeide om fagutviklings- og forskningsprosjekt knyttet til samhandling
Styrke fagråd 6/7 med forskningskompetanse
Videreføre «SØK» kurs
Involvering av masterstudenter i utviklingsarbeid knyttet til samhandling
Samarbeide om innovasjonsarbeid gjennom ny «innovasjonsklinikk» som HNT starter
opp (www.innovasjonsklinikk.no ) hvor en også inviterer samarbeidspartnere til å
delta
Samarbeide om deltakelse på Protokollskolen ved NTNU

Med hilsen
Olav Bremnes,
Samhandlingssjef

