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Høringssvar «Forslag til ny avtale – og fagrådsstruktur» 
Høringsuttalelse fra brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag (HNT) 

 

Brukerutvalget HNT takker for at vi er invitert til å svare ut denne høringen.  

 

Reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler 
Brukerutvalget er opptatt av at en reduksjon av antall retningslinjer / tjenesteavtaler ikke må 

resultere i et dårligere tilbud og oppfølging av pasienter, men at det i stedet frigjør noen ressurser 

samtidig med at kvaliteten opprettholdes slik at det blir en økt tverrfaglighet og samhandling. Det er 

viktig at kvaliteten opprettholdes med ivaretakelse av helheten på en bedre måte med fokus på 

tverrfaglig og tverretatlig samhandling og mindre «silotenking» 

 

Struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk 
Strukturen som er skissert for fagråd, fagutvalg og fagnettverk ser i utgangspunktet greit ut. Det er 

viktig med tydeliggjøring av funksjon og mandat for fagråd, fagutvalg og fagnettverk. Tydeliggjøring 

av sammensetningen. Viktig at både kommuner og spesialisthelsetjeneste deltar i faglig nettverk.  

Vi merker oss at fagråd om pasientsamarbeid – retningslinje 1 blir et stort og omfattende fagråd. 

Det er viktig at det blir tenkt på sammensetningen av dette fagrådet slik at det dekker best mulig 

pasientgruppen. Som det står i høringsdokumentet fremgår det at det skal omhandle inn -og 

utskrivningsklare pasienter. Det er viktig å også ha med seg det i dette fagrådet – også ved 

sammensetning at de fleste pasientene er polikliniske og en del av de igjen er storforbrukere av 

helsetjenestene, eller har store og samesatte behov - og har behov for koordinerte tjenester. Det er 

også viktig å merke seg det at polikliniske pasienter også vi øke i årene som kommer og at det er 

viktig å se på hvordan dette kan løses på en bedre måte. Mange polikliniske pasienter har behov for 

koordinerte tjenester blir ofte «glemt» og faller mellom to stoler der ingen i realiteten følger de opp. 

Dette er viktig at også blir tatt høyde for i forbindelse med sammensetning av fagrådet 

Retningslinje 1. Pasientsamarbeid 

Pkt.3 samarbeid om polikliniske pasienter.  

Her stilles spørsmål om det gjelder kun endring av behov for kommunale tjenester kommunen skal 

ha informasjon? Spørsmålet er om samarbeidet gjelder nevnte gruppe pasienter som har et 

behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten og som har videre behov for kommunale tjenester.  

Pkt 4 presiseringer for pasienter med behov for koordinerte tjenester 

Her står det om Individuell plan (IP), men koordinator og pårørende er ikke nevnt. Brukerutvalget 

anbefaler at koordinator og pårørende tas inn i denne setningen.  

Pkt.4.1.1 felles ansvar 

Under pkt a) kan begrepet helsehjelp tilføyes «nødvendig helsehjelp og tiltak» 
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Pkt 4.1.2 og 4.1.3 helseforetakets og kommunens ansvar 

Her omtales ikke pårørende. Det omtales kun samarbeid med pasient, kommune, fastlege etc. 

Pårørende er ofte avgjørende for pasienten og det bør vises at både HNT og kommunene skal 

inkludere pårørende der det er aktuelt.  

Tolk er ikke omtalt i dokumentet, brukerutvalget anbefaler at det tas inn.  

For å ivareta pasientgruppen som har behov for habilitering, rehabilitering, koordinator, 

ansvarsgruppe og individuell plan og har store og sammensatte behov i alle aldre og det tette 

samarbeidet som trengs mellom kommune og HNT anbefaler brukerutvalget at dagens fagråd 

koordinerende enhet opprettholdes i den nye strukturen som ett fagnettverk og at det blir tatt inn 

representanter fra brukerne, kommunen og spesialisthelsetjenesten i det nye fagrådet.  

Pkt.4.1.2 pkt d) benyttes begrepet «omfattende» kommunale tjenester. Begrepet er lite presist og vi 

spør om det hva er omfattende nok, eller ikke for at helseforetaket skal ha det ansvar med innkalling 

til samarbeidsmøter.  

Pkt 4.1.2. pkt e og f. Gjelder dette kun hjelpemidler eller bør begrepet helsehjelp inn i tillegg til 

hjelpemidler?  

5 Informasjonsutveksling når mindreårige barn er pårørende 

Her anbefales å legge inn lenker til aktuelle lovhjemler for tydeliggjøring HPL §§ 10A-10B.  

Vedlegget til retningslinje 1 Rutiner om pasientsamarbeid ved innleggelse og utskriving 

Pkt 1.1. Kommunens ansvar. Under pkt a) Upresis formulering vurdere andre muligheter. Her handler 

det om pasientsamarbeid og en vurdering om at helsehjelpen kan utøves i kommunalhelsetjeneste ut 

fra pasientens helsetilstand eller om tilstanden krever hjelp i spesialisthelsetjenesten.  

 Her står det blant annet om ledsager ifbm innleggelse og at denne ledsageren kan være kommunalt 

ansatt. Noen pasienter kan også ha god nytte av å ha med seg pårørende som ledsager. Dette må det 

være en tydeligere åpning for – spesielt hos pasienter med store og sammensatte behov.  

Pårørende nevnes ifbm ansvar for utskrivningsklar pasient. Det er viktig at pårørende ikke må svare 

på om de ønsker dette ansvaret foran pasientene, men at pårørende får spørsmålet i en samtale 

uten pasienten.  

Retningslinje 2. samarbeid om kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, forskning og 

utdanning 

Pkt 3.1 gjensidig kunnskapsoverføring 

Her benyttes begrepet ansvarsforskyvning. Hva ligger i begrepet? menes ansvarsområder? Ordet 

ansvarsforskyvning tolker vi som ett uheldig begrep og negativt ladet ord som gjelder en pasient 

ingen vil ha ansvar for.  

Pkt.4.2 utdanning, praksis og læretid 

Viktig at samarbeidsavtalen har fokus på viktigheten av kvalitet i praksis ved å sikre opplæring i 

veiledningskompetanse i kommune og spesialisthelsetjenesten. Viktig for rekrutering av framtidig 

helsepersonell. 
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Retningslinje 5 samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid 

Det er viktig å ha fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak og at det vektlegges viktigheten 

med god samhandling innenfor dette området. Tradisjonelt har spesialisthelsetjenesten hatt 

hovedfokus på behandling og det primærforebyggende arbeid knyttet til folkehelse har vært i større 

grad et kommunalt ansvar. 

Noe upresis beskrivelse av hva helseforetaket og kommunen har et ansvar for når det gjelder tiltak i 

helsefremming og forebygging. Hva innebærer dette i regi av spesialisthelsetjenesten? Er dette 

igjennom LMS? Hva legges i begrepet forebygging på definerte områder for alle 

befolkningsgrupper?  

 

Andre innspill ifht fagråd/fagnettverk/fagutvalg: 

Helse Midt-Norge har ansvaret for at den samiske befolkning i sitt område får en likeverdig 

helsetjeneste som den øvrige befolkning. Brukerutvalget har registrert at det foreligger et eget 

migrasjonsnettverk i Helse Nord-Trøndelag og at det planlegges videreført. Vi oppfordrer derfor 

Helse Midt-Norge til å opprette et eget samisk fagråd og Helse Nord-Trøndelag til å opprette ett eget 

fagnettverk. Det forventes at det også får brukerrepresentanter. 

 

Representasjon i de ulike samhandlingsarenaer (PSU, ASU, fagråd, 

fagutvalg og fagnettverk) 
Samhandlingsavtalen med vedlegg fremstår veldig akademisk – og tungt.  

PSU og ASU: Brukerutvalget anbefaler at det oppnevnes 2 møtende brukerrepresentanter fra 

brukerutvalget til ASU og PSU samt en vara for disse. Dette for at brukermedvirkningen skal bli 

ivaretatt på en bedre måte da det ikke alltid er så lett å argumentere for en sak når man sitter alene 

mot mange fagpersoner.  

Oppnevning av brukerrepresentanter til fagråd og fagnettverk og fagutvalg mener brukerutvalget at 

må gå gjennom brukerutvalget og paraplyorganisasjonene i Trøndelag på samme måte som annen 

oppnevning av brukerrepresentanter.  

Fagråd og fagnettverk: Det er viktig at det lages ett klart mandat med informasjon om hva som er 

rollen og oppgaven til fagrådene og fagnettverkene. Brukerutvalget anbefaler at det oppnevnes 

brukerrepresentanter til alle fagråd og fagnettverk og at det alltid oppnevnes 2 møtende og 2 vara til 

hvert enkelt råd og nettverk som rekrutteres via forslag fra paraplyorganisasjonene i Trøndelag jfr. 

retningslinjene for brukermedvirkning. På denne måten får man tak i brukerrepresentanter som er 

opptatt av og har en erfaring med (brukerkompetanse) de ulike områdene. Ved denne løsningen vil 

man lettere få bedret tjenestene til det beste for brukerne og ansatte. 

Fagutvalg: Det kan være nyttig å ha med brukerrepresentant i fagutvalg digital samhandling – eller at 

dette utvalget trekker inn brukerutvalget ved behov.  

Honorering: Brukerutvalget mener at brukerrepresentasjon i HNT og i samhandlingsrommet mellom 

HNT og kommunene skal honoreres etter gjeldende satser i HMN. Dette bør inn i samarbeidsavtalene 

med kommunene og HF. Dette vil også være viktig ifbm helsefellesskapet som kommer.  
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Opplæring: Brukerrepresentantene må få opplæring – blant annet om hvordan HF er oppbygd og 

hvordan føringene kommer til HF fra HOD.  

 

Innspill til implementering av avtaler og samarbeidsstruktur 
Brukerrepresentantene som skal delta i de ulike fagråd, fagnettverk og fagutvalg samt PSU og ASU 

bør være med hele vegen og bidra inn i implementeringen.  Brukerutvalget anbefaler også at det 

settes en frist for evaluering av samarbeidsstrukturen etter endringen.  

 

Andre innspill 
Vi har lagt merke til at paraplyorganisasjoner som FFO, SAFO, Kreftforeningen etc. i Trøndelag ikke er 

mottaker av høringen og stiller spørsmål om de burde vært en høringsinstans.  

 


