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Høringsuttalelse fra Verdal kommune 

Verdal kommune gir følgende høringsuttalelse til administrativt samarbeidsutvalg i nordre 

del av Trøndelag vedrørende ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag 

og Helse Nord Trøndelag HF. 

Reduksjon fra 12 tjenesteavtaler til 6 retningslinjer med vedlegg, og fra 12 til 6 

fagråd/fagutvalg støttes. Det ivaretar i større grad helhetsperspektivet i samhandlingstemaer 

som har til hensikt å forbedre pasientforløpene mellom forvaltningsnivåene. 

Det er viktig at arbeidet med harmonisering av Samarbeidsavtalene i nordre Trøndelag, 

søndre Trøndelag og Møre og Romsdal fortsetter. Verdal kommune er vertskommune for 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og er Utviklingsentral for 

Frisklivsentralene i region Midt-Norge. Å arbeide i dette feltet er krevende i og med at 

Samarbeidsavtalene i regionen er forskjellig. Likedan kan det være sårbart i arbeidet med 

Helseplattformen når Samarbeidsavtalene er forskjellig.  

Samarbeidsavtalen 

Det må framgå av avtalen at den er inngått mellom den enkelte kommune og Helse Nord-

Trøndelag. 

Samarbeidsformer og samarbeidsorgan 

Det har vært samarbeidsorgan på tre nivå i nordre Trøndelag fra 2012. Dette er foreslått 

opprettholdt, det bør avtaleteksten gjenspeile da de allerede er opprettet som 

samarbeidsform. 

PSU 

Punkt 6.1.1 Oppgaver: Politisk samarbeidsutvalg  

Samfunnsoppdraget Helseforetakene har er, jamfør Veiledning i Styrearbeid i regionale 

helseforetak 03/14: 

En sentral målsetting er at det statlige eierskapet skal sikre helhetlig styring av 

spesialisthelsetjenesten og god ressursbruk for å ivareta og videreutvikle gode 

spesialisthelsetjenester til befolkningen, samt legge til rette for utdanning, forskning og 

opplæring. Dette er helseforetakenes spesifikke samfunnsoppdrag. 

Samfunnsoppdraget kommunene har innen helseområdet jamfør NOU2018:16 «Det viktigste 

først» (Blankholm utvalget) er: 

Kommunene har innenfor gitte rammer ansvaret for å dekke befolkningens behov for helse- 

og omsorgstjenester hvor den overordnede målsettingen er å redusere sosiale 

helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av bosted, 

personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Kommunene skal 
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ha en effektiv ressursbruk samlet sett, og sikre en bærekraftig utvikling av helse- og 

omsorgssektoren. 

Politisk samarbeidsutvalg bør være en arena hvor samhandling om partenes helhetlige 

utvikling av helse- og omsorgstjenester for innbyggerne i nordre del av Trøndelag er målet. 

Å sikre utvikling og innovasjon av det helhetlige helse- og omsorgstjenestetilbudet, innenfor 

de rammer partene har, bør være hovedoppgaven til PSU slik at det er et overordnet blikk på 

prioritering framover. 

 

Når det gjelder prioritering er følgende utredet for partene: 

Prioritering i spesialisthelsetjenesten er behandlet i Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i 

pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering (prioriteringsmeldingen) som ble lagt 

fram i juni 2016. I tillegg er viktige bidrag fra både Norheimutvalget [2] og 

Magnussengruppen [3] innarbeidet. Gjennom behandlingen av meldingen har Stortinget gitt 

tilslutning til at tiltak i helsetjenesten skal vurderes ut fra tre prioriteringskriterier - 

nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. 

 

Prioritering i kommunehelsetjenesten er lagt fram som NOU 2018:16; Det viktigste først. 

(Finner ikke at den er behandlet i Stortinget, men den skulle egentlig bli det høsten 2019) 

Utvalget mener at hovedkriteriene som i dag ligger til grunn i spesialisthelsetjenesten: nytte, 

ressurs og alvorlighet, også er egnet for prioriteringer i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Samtidig har utvalget pekt på at det er særtrekk ved kommuner som får 

konsekvenser for prinsippene for prioritering. Utvalget anbefaler at den beskrivelsen av 

nytte- og alvorlighetskriteriet som benyttes ved prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, 

suppleres slik at den også fanger opp fysisk, psykisk og sosial mestring. Kommunen har 

ansvar for et bredt sett med oppgaver. Når kommunen vurderer hvilke tiltak som skal 

prioriteres vil det derfor være relevant å vurdere den samlede ressursbruken på tvers av 

sektorer. Det vil kunne være tiltak som gjennomføres i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten som motiveres av og påvirker 

ressursbruk i andre kommunale sektorer. Utvalget mener det er relevant å ta hensyn til 

konsekvenser i andre sektorer når ressursbruk eller ressursbesparelse direkte kan knyttes til 

tiltak i helse- og omsorgssektoren. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-16/id2622153/?ch=2 

ASU 

Det kan være en fordel å tydeliggjøre grensesnittet mellom ASU og PSU sine formål, ansvar 

og oppgaver. 

Formålet med ASU beskrives å være en samarbeidsarena for utvikling av helsetjenesten ved 

å følge opp samarbeidsavtalen hvor saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk 

karakter er hovedtema. ASU sitt arbeid kan gi PSU en oversikt og innsikt i hva som skal 

prioriteres for å sikre utvikling og innovasjon av det helhetlige helse- og 

omsorgstjenestetilbudet i nordre del av Trøndelag. En tydeliggjøring av hva som må til i 

ASU sitt arbeid for å sikre at PSU har et grunnlag å fatte beslutninger på, kan være 

hensiktsmessig. 

Fagråd/fagutvalg og fagnettverk. 

Det er foreslått både fagråd, fagutvalg og fagnettverk som samarbeidsformer. Det er 

vanskelig å se forskjellen mellom disse. Klargjøring av hva som er formålet og oppgaver de 

ulike samarbeidsformene har, er en fordel. Det kan med fordel gjøres av ASU og legges ved 

som et vedlegg til samarbeidsavtalen.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-16/id2622153/?ch=2
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Oppsummering samarbeidsformer 

Prioritering av oppgaver i de ulike samarbeidsformene for kommende periode bør avgrenses 

og bidra med kunnskap til prioriterte satsingsområder mellom partene, slik at innsatsene 

bidrar til bedre samhandling om pasientforløpene mellom forvaltningsnivåene. Verdal 

kommune mener det disse retningslinjene bør prioriteres: 

 Retningslinje 1: Pasientsamarbeid m/vedlegg. 

 Retningslinje 4: Samarbeid om IKT løsninger. 

 Retningslinje 6: Akuttmedisinske kjede. Helse Nord-Trøndelag er i ferd med å gjøre store 

endringer, så her må kommunene være på i samarbeidet om endringene. 

Å avgrense samarbeidet er viktig slik at vi lykkes i arbeidet med å sikre innbyggerne 

helhetlige pasientforløp når de har behov for helse- og omsorgstjenester. Valgte 

retningslinjer vil ha avgjørende betydning for arbeidet med Helseplattformen. 

Retningslinje 1: Pasientsamarbeid m/vedlegg. 

Under punkt 4 i retningslinjen og punkt 3 i vedlegget til retningslinjen er det behov for å 

sikre at følgende tema kommenteres særskilt i samarbeidsavtalen: 

 

Utfordringer knyttet gjennomføring av et forsvarlig pasientforløp for personer dømt til 

tvungent psykisk helsevern etter kapitel 5 i psykisk helsevernloven.  

Kommunen opplever at det i regelverket er uklart i hvor stor grad kommunen kan og skal 

påta seg ansvar for tjenester i tilfeller der vedkommende er dømt til tvungent psykisk 

helsevern.  

Denne uklarheten beskrives godt i brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis og 

beredskapsdepartementet datert 25.02.2019. Brevet er forfattet i fellesskap av representanter 

fra Helse Nord-Trøndelag, Helse Midt-Norge RHF, Trøndelag statsadvokatembeter, 

Fylkesmannen i Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs Hospital HF og 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

Brevet beskriver i korte trekk at en vellykket rehabilitering for denne pasientgruppen er 

avhengig av tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunene, men at det i 

regelverket ikke er tydelig hvordan dette skal løses på en god måte. I praksis ser man at det 

med dagens regelverk kan være vanskelig å finne gode løsninger både fordi det ikke fra 

kommunenes side anses som forsvarlig å yte tjenester til denne gruppen, og fordi 

kommunene ikke har et tydelig nok regelverk på hvor langt det er mulig å bruke inngripende 

tiltak uten samtykke fra bruker. Brevet stiller derfor spørsmål om avklaring på følgende 

punkter: 
- Hvor mye av tjenestene som domfelte har behov for kan hjemles i helse – og 

omsorgstjenesteloven? 

- Hvor mye skyldes at personen må passes på for å tilfredsstille behovet for samfunnsvern? 

- Hvor langt strekker kommunens ansvar for samfunnsvern seg? 

- Hvor inngripende tiltak er det mulig å samtykke til før man er over i tvang? 

Som følge av dette stiller brevet opp følgende behov for utredning og forbedring: 
- Finansiering av tjenester til personer dømt til tvungent psykisk helsevern 

- Veiledning for å vurdere forholdet mellom behandling/omsorg og samfunnsvern. 

- Om helse- og omsorgstjenesteloven gir tilstrekkelige rammer for å sikre samfunnsvern der 

et kommunalt tilbud er til det beste for domfelte.  
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Ved utarbeidelsen av ny samarbeidsavtale mellom helseforetaket og kommunene må det 

legges til grunn at over nevnte er uklart. Temaet bør særskilt kommenteres i 

samarbeidsavtalen, og dette området bør reguleres på en slik måte at nasjonale endringer 

automatisk implementeres når de eventuelt måtte komme.  

Punkt 1.2 pkt g) i vedlegget til retningslinje 1 går dette utover det som er avtalt i særavtalen 

Verdal kommune og HNT om hvem som har henvisningsrett i kommunalt akutt døgntilbud. 

Kommunen ber om at dette punktet i avtalen strykes. 

Punkt 3.1.1 i vedlegget til retningslinje 1 brukes begrepet Utreiseklar. En klargjøring av 

forskjellen på utskrivningsklar og utreiseklar er det behov for å tydeliggjøre i avtalen. 

Punkt 3.2 i vedlegget til retningslinje 1 siste avsnitt er ikke relevant for samarbeidsavtalen. 

Verdal kommune ber om at dette avsnittet slettes. 

Retningslinje 4 Samarbeid om IKT-løsninger 

Endring i struktur må sikre at dette er i samsvar med det som gjøres regionalt. Vi går nå inn i 

en helt avgjørende og revolusjonerende tid på grunn av anskaffelse av Helseplattformen. Et 

formalisert mandat vil være helt nødvendig for å sikre regional tilpassing og standardisering. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kari Haugdal 

Kommunalsjef Helse og Velferd 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 
 

 
 

 

 


