
 

 

 

 

 

Sammendrag av høringsinnspill til revidert samarbeidsavtale 

 
Her er en oppsummering av høringssvarene som er kommet inn.  
 
Høringssvarene fra kommunene i Snåsa, Inn-Trøndelag er samlet under Inn-Trøndelag, og høringssvarene fra Grong, 
Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik er samlet under Indre Namdal.     
 

Sekretariatet arbeider videre med en anbefaling til forhandlingsutvalget ut fra det reviderte forslaget til 
samarbeidsavtale og de innkomne høringsinnspillene. Dette vil bli lagt fram for forhandlingsutvalget i april, og for 
godkjenning i administrativt og politisk samarbeidsutvalg i juni.  
 
Høringssvarene er systematisert i følgende kategorier: 

1. Reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler 
2. Struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk 
3. Representasjon i de ulike samhandlingsarenaer 
4. Innspill til praktisk implementering av avtaler og samarbeidsstruktur 
5. Faglige innspill til samarbeidsavtalen og retningslinjene 

 
Nettside for høring revidert samarbeidsavtale 
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/horing-revidert-samarbeidsavtale 
 
Høringssvar som er kommet inn: 

1. Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag  

2. Fagråd for digital samhandling   

3. Fagråd for helsefremming og forebygging   

4. Fagråd for koordinerende enheter  

5. Fagråd for svangerskap - føde og barsel  

6. Grong kommune    

7. Helse Nord-Trøndelag  

8. Høylandet kommune  

9. Inn-Trøndelag  

10. KS Trøndelag  

11. Levanger kommune  

12. Namsos kommune  

13. Namsskogan kommune   

14. Osen kommune  

15. Overhalla kommune  

16. Regionalt fagråd for digital samhandling  

17. Røyrvik kommune  

18. Snåsa kommune  

19. Verdal kommune  

20. Lierne kommune 

 
 

 
 
 
 
Med hilsen fra sekretariatet 
Joans Sjømæling - KS, Nancy Haugan og Olav Bremnes fra Helse Nord-Trøndelag 
 

 
Vedlegg: Sammendrag av høringsinnspillene  

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/horing-revidert-samarbeidsavtale
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Brukerutvalget%20Helse%20Nord-Trøndelag.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20-%20Fagråd%20for%20digital%20samhandling.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20-%20Fagråd%20for%20helsefremming%20og%20forebygging%20-%20tjenesteavtale%2010.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20-%20Fagråd%20for%20koordinerende%20enheter.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinspill%20fra%20fagråd%20for%20svangerskap%20-%20føde%20og%20barsel.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsuttalelse%20Grong%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20Helse%20Nord-Trøndelag.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høylandet%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20Inn-Trøndelag.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/KS%20Trøndelag.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20Levanger%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Hørinsinnspill%20Namsos%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Namsskogan%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsuttalelse%20Osen%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20Overhalla%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20-%20Regionalt%20fagråd%20for%20digital%20samhandling.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsuttalelse%20Røyrvik%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsinnspill%20Snåsa%20kommune.PDF
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/Høringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Høringsuttalelse%20Verdal%20kommune.pdf
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20rutiner/H%C3%B8ringsinnspill%20til%20revidert%20samarbeidsavtale/Lierne%20kommune.pdf
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1 Reduksjon i antall retningslinjer / tjenesteavtaler 
 

1.1  Regionalt fagråd for Digital samhandling:  
a) Viktig med lik struktur og beslutningshierarki i Midt-Norge. For store forskjeller i dette vil føre til 

utfordringer ift. å utarbeide like rutiner, forankring og standardisering. 
 

1.2  Helse Nord-Trøndelag: 
a) Positivt med forenkling av retningslinjer, og positivt at det samarbeides om å få en mest mulig lik 

struktur i Midt-Norge. 
b) Dette vil bidra til at dette samarbeidsavtalen og retningslinjene lettere kan harmoniseres med 

utforming og innføring av Helseplattformen. 

 

1.3  Levanger kommune: 
a) Reduksjon av retningslinjer støttes, og anses hensiktsmessig. 

 

1.4  Fagråd for Svangerskap, føde og barsel 
a) Positivt innstilt til reduksjon av retningslinjer. 
b) Fagråd for SFB før endres til ett fagnettverk som aktiveres ved behov. 

 

1.5  Indre Namdal  
a) Det er positivt at samarbeidsavtalen med vedlegg reduseres i omfang. 
b) Det er lettere å forholde seg til et mindre sett av avtaler. Tjenesteavtaler som har grenset opp imot 

hverandre er slått sammen og det ivaretar helhet på en bedre måte. 
c) Den nye avtalen med retningslinjer henger sammen med ny fagrådsstruktur. Denne endringen 

medfører antatt mindre ressursbruk. Dette oppfattes også positivt. 

 

1.6  Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

1.7  Namsos kommune: 
a) Endringen oppleves mer strukturert og virker hensiktsmessig. 
b) Betegnelsene «tjenesteavtale» og retningslinje» brukes om hverandre. Dette må det ryddes opp i. 

 

1.8 Overhalla kommune 
a) Nåværende samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler er i dag svært omfattende. Det er positivt at 

samarbeidsavtalen med vedlegg reduseres i omfang. Den nye avtalen med retningslinjer henger 
sammen med ny fagrådsstruktur. Denne endringen medfører antatt mindre ressursbruk. Dette 
oppfattes også positivt. 

 

1.9 Brukerutvalget HNT 
a) 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»  
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1.10 Verdal kommune 
a) Reduksjon fra 12 til 6 retningslinjer med vedlegg støttes.  

Det ivaretar i større grad helhetsperspektivet i samhandlingstemaer som har til hensikt å 
forbedre pasientforløpene mellom forvaltningsnivåene.  

b) Det er viktig at arbeidet med harmonisering av Samarbeidsavtalene i nordre Trøndelag, 
søndre Trøndelag og Møre og Romsdal fortsetter.  

c) 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. 

 

1.11 KS Trøndelag 
a) En reduksjon av antall tjenesteavtaler, og omdøping av disse til retningslinjer støttes. Dette 

er også hensiktsmessig ift. at søndre Trøndelag bruker samme benevnelse. 
 

2 Struktur for fagråd, fagutvalg og fagnettverk 
 

2.1  Fagråd for Digital Samhandling: 
a) Svært viktig med ett organ for digital samhandling i N-T. 
b) Svært viktig med deltakelse i regionalt fagråd.  
c) Nødvendig med mandat for dette organet. 

 

2.2 Fagråd for Koordinerende enheter: 
a) Forslaget om å redusere antall fagråd støttes. 

Dette gir muligheter til å koordinere faglig arbeid rundt større grupper av pasienter, og vil gjøre 
hele samhandlingsarbeidet tydeligere og mer oversiktlig.  

b) Fagrådene, fagutvalgene og fagnettverkene må ha klare og tydelige mandat der deres roller og 
oppgaver står omtalt. 

c) Færre fagråd må ta ett bredere perspektiv på tjenesteutforming i samhandlingen. 
d) Fagrådet for KE foreslår at dette videreføres som ett fagnettverk. Noen av representantene i dette 

bør videreføres i fagrådet for pasientsamarbeid. 

 

2.3 Regionalt fagråd for Digital Samhandling: 
a) Det frarådes å gjøre endringer på noe som fungerer godt per i dag 
b) Lokale fagråd for digital samhandling videreføres mest mulig likt dagens organisering og navngiving 

 

2.4  Helse Nord-Trøndelag: 
a) Reduksjon i antall fagråd støttes. Dette basert på erfaringene i perioden fra 2012 og fram til i dag. 
b) Det bør tilstrebes å samkjøre denne endringen regionalt i Midt-Norge. 
c) Det blir viktig å sikre representasjon fra brukere som representerer både kommunene og HNT. 

 

2.5  Inn-Trøndelag  
a) Positivt til den foreslåtte forenklingen av strukturen som angår fagråd, fagnettverk og fagutvalg. 
b) Positivt dersom fagrådene som i dag har god aktivitet videreføres som fagnettverk, og at andre 

nettverk kan opprettes ved behov. 
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2.6  Levanger kommune:  
a) Reduksjon i fagråd støttes, og anses hensiktsmessig. 
b) Organisering av fagnettverk og fagutvalg må ses opp mot hensiktsmessighet som svarer opp mot 

behovet for felles faglig samarbeid/råd på området. 

 

2.7  Fagråd for Svangerskap, føde og barsel 
a) Mandat til fagråd og fagnettverk må være tydelige, likeså beslutnings- og rapporteringslinjer, samt 

hvem man representerer. 
b) Fagnettverket kan f.eks. ha ansvaret for en årlig fagdag. 

 

2.8  Indre Namdal 
a) Inn Retningslinje 4 punkt 6 e):  

her ramses det opp ulike alternative digitale kommunikasjonsverktøy. Den digitale utviklingen skjer 
vel så raskt at benevnelse på typer verktøy fort kan bli gårsdagens verktøy. Det som er relevant er 
vel at samhandlingen til enhver tid benytter tilgjengelige verktøy som muliggjør den 
kommunikasjonsform som fremmer tilstrekkelig samhandling. 

b) Deling med tre fagråd er fornuftig. Det står i samarbeidsavtalen at det kan opprettes Fagråd, 
fagutvalg og Fagnettverk. Det kan med fordel skisseres hvilke oppgaver disse grupperingene skal ha 
for å kunne se forskjell på grupperingene. 

c) Videre står det at ASU kan opprette fagutvalg og fagnettverk etter behov og at disse kan bistå ASU 
og fagrådene innenfor sine fagområder. Hva blir så forskjell på fagråd og fagutvalg? Pkt. 6.3 og 
6.4.2 kan med fordel slås sammen og tydeliggjøres for å forsterke forskjellen mellom de tre 
områdene. 

d) Fagutvalg kan følge ASUs forslag til representasjon. Det er viktig at alle kommunene får delta i 
fagnettverk. Det er positivt at fagnettverk ikke er statisk, men at det at kan opprettes / legges ned 
ut i fra behov. 

 

2.9 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 

 

2.10 Namsos kommune: 
a) Inndeling i mange ulike samarbeidsfora under PSU og ASU (arbeidsutvalg, felles sekretariat, fagråd, 

forhandlingsutvalg, fagutvalg, fagnettverk og dialogmøter) kan virke noe uoversiktlig. Her bør 
formål og myndighet tydeliggjøres. Inndeling i både fagråd og fagnettverk vil kunne være fornuftig 
og hensiktsmessig. Det kan med fordel tydeliggjøres hva som vil være de formelle forskjeller 
mellom disse samarbeidsformene, hvilke oppgaver og ansvarsområder som naturlig forventes fulgt 
opp i disse grupperingene.  

b) Det oppleves hensiktsmessig at ASU gis myndighet til å opprette fagutvalg og fagnettverk etter 
behov og at disse skal bistå ASU innenfor gitte fagområder.  

c) I flere av retningslinjene vises det til «Fagrådet» i bestemt form entall som den samarbeidsformen 
som har som formål og myndighet å følge opp ulike innspill. Da blir det noe sårbart når man 
samtidig åpner for at ASU kan legge ned fagrådene ved behov – her må man i så fall da samtidig 
sørge for en parallell revidering av aktuelle retningslinje.   

d) Det er positivt at grupperingene ikke er statisk, men at de at kan opprettes/legges ned etter behov. 

 

2.11 Overhalla kommune 
a) Inndeling fagråd, med tre fagråd er fornuftig. Det står i samarbeidsavtalen at det kan opprettes 

Fagråd, fagutvalg og Fagnettverk. Det kan med fordel skisseres hvilke oppgaver disse 
grupperingene skal ha for å kunne se forskjell på grupperingene.   

b) Videre står det at ASU kan opprette fagutvalg og fagnettverk etter behov og at disse kan bistå ASU 
og fagrådene innenfor sine fagområder. Hva blir så forskjell på fagråd og fagutvalg? 
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c) Pkt. 6.3 og 6.4.2 kan med fordel slås sammen og tydeliggjøres for å forsterke forskjellen mellom de 
tre områdene.  

d) Fagutvalg kan følge ASU`s forslag til representasjon.  
e) Det er positivt at alle kommunene får delta i fagnettverk og at fagnettverkene ikke er statisk, men 

at det at kan opprettes / legges ned ut i fra behov.  
 

2.12 Brukerutvalget HNT 
a) 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.  

b) 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.  

c) 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  
 

2.13  Verdal kommune 
a) Reduksjon fra 12 til 6 retningslinjer med vedlegg støttes.  

Det ivaretar i større grad helhetsperspektivet i samhandlingstemaer som har til hensikt å forbedre 
pasientforløpene mellom forvaltningsnivåene. 

b) 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.  

c) 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. 
 

2.14 KS Trøndelag 
a) Foreslått struktur for de ulike samhandlingsorganene støttes. 
b) Det må i samarbeidsavtalen fram komme tydelig at organene skal samsvare med de 

samarbeidsstrukturene og organene som ligger til bestemmelsene om Helsefellesskap. 
c) PSU må forankres tydeligere som avtalens høyeste samarbeidsorgan. Saksflyt og ansvarsfordeling 

mellom PSU og ASU må beskrives tydeligere 
d) Mandat og arbeidsform for alle organer må beskrives tydelig. Dette gjelder på alle nivåer. 
e) Ett revidert kapittel for forhandlingsutvalg og sekretariat må inn i avtalen.  
f) Det bør vurderes om Helsefellesskap skal beskrives med ett eget kapittel i samarbeidsavtalen. 
g) Se høringssvar fra KS for utfyllende detaljer. 
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3 Representasjon i de ulike samhandlingsarenaer  
(PSU, ASU, fagråd, fagutvalg og fagnettverk) 

 

3.1 Fagråd for Digital samhandling: 
a) Nødvendig med kontinuitet, og at dette samsvarer med regionalt organ. 

 

3.2 Fagråd for helsefremming og forebygging: 
a) Positivt med klarere struktur på leder i fagråd, oppnevning og sammenheng med ASU. 
b) Sekretariatet deltar i møtene, og har en koordinerende funksjon opp mot ASU 
c) Ønsker brukerrepresentanter i fagråd – hvordan oppnevne/følge opp? 
d) Ønsker Fylkesmannen og Fylkeskommunen som observatører med tale- og forlagsrett 
e) Hvordan skal fagråd og jobben som gjøres evalueres, og av hvem? 
f) ASU har myndighet til å oppnevne fagrådsmedlemmer 
g) Er det nødvendig med så mange som 6+6 representanter i fagråd? 

 

3.3 Fagråd for Koordinerende enheter: 
a) Alle fagråd bør ha to brukerrepresentanter, én fra HNT og én fra en kommune. Disse bør også ha 

vararepresentanter. 

 

3.4 Helse Nord-Trøndelag 
a) Det bør være hensiktsmessig å se på en utvidelse av antall kommunale representanter i PSU fra fire 

til seks, slik at hver kommuneregion er representert. 
b) Fagrådslederne får fast observatørstatus i ASU 
c) Fastleger og brukerrepresentanter bør ha fast plass i ASU, avhengig av endelig beslutning om dette 

i NSHP. 
d) Det er viktig at det settes av nok ressurser til ett sekretariat. Dette sekretariatet bør være felles for 

PSU og ASU, og i tillegg ha ett godt samarbeid opp mot fagråd/fagnettverk. 
e) Det er viktig at det videreføres ett regionalt samhandlingsutvalg i Midt-Norge, mellom HMN, 

helseforetakene og KS  

 

3.5 Inn-Trøndelag 
a) Valgperiode i ASU blir mer enn 2 år. 
b) Ledere i fagråd bør være medlem i ASU. 

 

3.6 Levanger kommune: 
a) Viktig å tenke kompetanse i sammenheng med oppnevninger til PSU og ASU. 
b) I PSU er det ett poeng å tenke på at kommunenes representanter er spredt ift. både geografi og 

størrelse på kommunene i kommer fra.  

 

3.7 Fagråd for Svangerskap, føde og barsel 
a) Et fagnettverk bør bestå av en gruppe fagpersoner fra kommuner og sykehus som aktiveres alt 

etter hvilken problemstilling som spilles inn.  
b) Fagrådet utpeker hvem som bør inngå og lede det enkelte «oppdraget». 

 

3.8 Indre Namdal  
a) ASU ligger på et overordnet administrativt nivå. Her kan det skisseres hvem som skal være 

deltagere, eks Kommunalsjef/helse og omsorgssjef nivå på kommunal side. Tilsvarende på 
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helseforetakets side, kan det med fordel skisseres deltagere. Eks klinikkledere. Det er positivt at 
mandat til ASU er spesifisert. 

b) Deltagelse i fagråd bør være på administrativt nivå. Deltagelse i fagnettverk bør stå i forhold til 
fokusområdet som nettverket er tiltenkt. 

c) Fagutvalg mangler beskrivelse for å kunne se forskjell på fagutvalg og fagnettverk. 

 

3.9 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 

 

3.10 Namsos kommune: Samme svar som i Indre Namdal 
 

3.11 Overhalla kommune 
a) I Samarbeidsavtalen står det at PSU skal bestå av 3-4 representanter fra kommunene. Fortrinnsvis 

ordførere.  
b) ASU ligger på et overordnet administrativt nivå. Her kan det skisseres hvem som skal være 

deltagere, eks Kommunalsjef/helse og omsorgssjef nivå på kommunal side. Tilsvarende på 
helseforetakets side, kan det med fordel skisseres deltagere. Eks klinikkledere.  

c) Det er positivt at mandat til ASU er spesifisert.  
d) Deltagelse i fagråd bør være på administrativt nivå. Deltagelse i fagnettverk bør være ifht 

fokusområdet som nettverket er tiltenkt.  
e) Fagutvalg mangler beskrivelse for å kunne se forskjell på fagutvalg og fagnettverk.  

 

3.12 Brukerutvalget HNT 
Samhandlingsavtalen med vedlegg fremstår veldig akademisk – og tungt.  
a) 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.  

b) 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.  

c) Fagutvalg:  
Det kan være nyttig å ha med brukerrepresentant i fagutvalg digital samhandling – eller at dette 
utvalget trekker inn brukerutvalget ved behov.  

d) 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. 

e) Opplæring:  
Brukerrepresentantene må få opplæring – blant annet om hvordan HF er oppbygd og hvordan 
føringene kommer til HF fra HOD.  
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3.13 KS Trøndelag 
KS Trøndelag foreslår følgende sammensetning av de ulike utvalgene: 
 
a) PSU:  

Utvalget består av fire representanter fra kommunene (fortrinnsvis ordførere). Disse oppnevnes av 
fylkesstyret i Kommunesektorens Organisasjon (KS), fire representanter oppnevnt av styret i 
helseforetaket. Disse oppnevnes av styrelederen i helseforetaket. Representantene oppnevnes for 
fire år av gangen, og følger i hovedsak valgperiodene for kommune- og fylkestingsvalg.  
Observatører i PSU med tale -og forslagsrett bør være: 
- Leder i ASU 
- Nestleder i ASU 
- Fylkesmannen i Trøndelag (ved Fylkeslegen) 
- Fylkesordfører i Trøndelag Fylkeskommune  
- Fylkesstyreleder KS Trøndelag  
- Regiondirektør KS Trøndelag 
- Administrerende direktør for helseforetaket 
- Samhandlingsleder for helseforetaket 
- Samhandlingsleder for kommunene/KS 

 
b) ASU: 

ASU skal bestå av følgende representanter:  
- Én representant fra hver av kommunegruppene: Ytre Namdal, Indre Namdal, Midtre Namdal, 

Inn-Trøndelag, Innherred og Værnesregionen. Totalt seks representanter. 
- Én representant for kommuneoverlegene 
- Én representant for fastlegene 
- Seks representanter fra helseforetaket 
 

Representasjon fra kommunene skal ligge på kommunedirektør/rådmanns- eller 
kommunalsjefnivå. Representasjon fra helseforetaket skal ligge på direktør- eller klinikksjefnivå. 
Oppnevning fra kommunene skjer gjennom felles vedtak på kommunedirektør/rådmannsnivået i 
de enkelte kommuneregionene. Oppnevning fra helseforetaket skjer gjennom vedtak fra 
administrerende direktør. ASU-medlemmene skal rapportere tilbake til tilsvarende leder(gruppe) 
som de er utnevnt fra. Medlemmene velges for en periode på to år tilsvarende avtaleperioden, 
med personlig vararepresentant. For å sikre kontinuitet bør ikke hele utvalget skiftes ut samtidig. 
Observatører i ASU bør være: 
- Fylkesmannen i Trøndelag (1 representant)  
- KS Trøndelag (1 representant) 
- Brukerutvalget i helseforetaket (1 representant) 
- Brukerrepresentant fra kommunene (1 representant) 
- Tillitsvalgte ved Helseforetaket (2 representanter) 
- Tillitsvalgt fra kommunene (1 representant) 
- Tillitsvalgt for fastlegene (1 representant) 
- Trøndelag Fylkeskommune (1 representant) 
- Fagrådsledere (3 representanter) 
- Samhandlingsleder for helseforetaket 
- Samhandlingsleder for kommunene/KS 

 
c) Fagråd: 

Hvert enkelt fagråd skal bestå av følgende representanter:  
- Én representant fra hver av kommunegruppene: Ytre Namdal, Indre Namdal, Midtre Namdal, 

Inn- Trøndelag, Innherred og Værnesregionen. Totalt seks representanter. 
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- Seks representanter fra helseforetaket, fortrinnsvis representert fra ulike klinikker/avdelinger 
eller på annen måte representativt sammensatt. 

 
Representasjon fra kommunene skal ligge på enhetsleder- eller avdelingsledernivå (eller 
tilsvarende). Representasjon fra helseforetaket skal ligge på avdelingsleder- eller seksjonsledernivå 
(eller tilsvarende). 
 
Oppnevning fra kommunene skjer gjennom felles vedtak på kommunalsjefnivå i de enkelte 
kommuneregionene. Oppnevning fra helseforetaket skjer gjennom vedtak i foretaksledelsen eller 
på klinikkledernivå. Fagrådsmedlemmene skal rapportere tilbake til tilsvarende ledergruppe som de 
er utnevnt fra. Medlemmene velges for en periode på to år tilsvarende avtaleperioden, med 
personlig vararepresentant. For å sikre kontinuitet bør ikke hele utvalget skiftes ut samtidig. 
 

d) Fagutvalg og fagnettverk: 
Fagutvalgene er partssammensatte og følger som hovedregel de samme prinsippene for 
representasjon og arbeidsform som ASU (jf. Pkt. 6.2.2). Representanter oppnevnes av ASU.  
Fagutvalg og fagnettverk konstituerer seg selv med leder og sekretær, som alternerer hvert annet 
år mellom helseforetak og kommunen. 
 
Fagutvalg/fagnettverk kan bestå av ledere eller fagpersoner, alt ettersom hva som anses 
hensiktsmessig. Det bør imidlertid etterstrebes en partssammensetning på noenlunde likt nivå.  

 
e) Forhandlingsutvalg: 

Forhandlingsutvalg bør bestå av tre medlemmer fra kommunene, som også er medlemmer i ASU, 
og tre medlemmer fra helseforetaket, som også er medlemmer i ASU. Sekretariatet ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for forhandlingsutvalget. 

 
f) Sekretariat og arbeidsutvalg: 

Sekretariatet består av samhandlingsleder for helseforetaket, og samhandlingsleder for 
kommunene/KS. Deres rolle, ansvar og myndighet er likeverdige, og konsensusbeslutninger skal 
etterstrebes. 
Arbeidsutvalget består av 2-3 representanter fra kommunene og 2-3 representanter fra 
helseforetaket. Disse er: 
- Leder i ASU – som også er leder av AU 
- Leder i PSU 
- Samhandlingsleder for helseforetaket 
- Samhandlingsleder for kommunene/KS 
- Én helseleder, samhandlingsrådgiver eller ASU-medlem fra helseforetaket 
- Én helseleder, samhandlingsrådgiver eller ASU-medlem fra kommunene/KS 
- Én øvrig relevant medlem fra enten helseforetaket eller kommunene/KS, avhengig av hvem 

lederen i ASU/AU og PSU representerer. 
 

4 Innspill til praktisk implementering av avtaler og samarbeidsstruktur 
 

4.1 Fagråd for helsefremming og forebygging: 
a) For få ansatte i både kommunene og HNT har god nok kjennskap til samarbeidsavtalen og 

strukturene tilhørende denne. Viktigheten av denne vektes også forskjellig 
b) KS vil ha en viktig rolle opp mot kommunene for å gjøre avtalen operativ. 
c) Samhandlingsavdelingen og koordinerende enhet i HNT vil ha en viktig rolle for å gjøre avtalen 

operativ internt i HNT. 
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d) Det forventes tydelige og godt fungerende kommunikasjonslinjer og informasjonsflyt i disse. 

 

4.2 Regionalt fagråd for digital samhandling: 
a) Regionalt fagråd anbefaler rutiner for hele Midt-Norge etter forarbeid fra de lokale fagrådene. 

Dette foreslås videreført. 

b) For å sikre videre god flyt i dette er det viktig at beslutninger rundt dette må tas opp i organer med 
en lavere møtehyppighet enn de vi har i dag. 

 

4.3 Helse Nord-Trøndelag: 
a) Kommunene og HNT bør samarbeide om felles implementering av avtalen på de ulike 

samarbeidsarenaene. Dette kan også skje gjennom utarbeidelse av informasjonsmateriell, video 
o.l. 

b) Det blir viktig med fortløpende informasjon om samhandlingsavvik, trender og aktuelle tiltak som 
kan forebygge disse. 

c) Det er behov for dialogmøter mellom kommunene og HNT. Spesielt viktig tematikk her kan være 
praksis og forbedringsarbeid for å sikre gode pasientforløp, og det kan være hensiktsmessig å skille 

mellom somatikk og psykisk helse/rus. 
 

4.4  Levanger kommune: 
a) Implementering forutsetter forankring hos både ledelse og i fagmiljøene. 

b) Det må tydeliggjøres at innholdet i avtalen og retningslinjene forplikter alle aktører, og at 
samhandling skal fremmes som forutsetning for å oppnå målet om at pasienten/innbyggeren skal 

oppleve et helhetlig helsetjenestetilbud. 
 

4.5 Fagråd for Svangerskap, føde og barsel 
a) Det anbefales årlige dialogmøter innenfor fagområdet mellom sykehusene og kommunene, der 

man kan drøfte utfordringer i samhandlingsfeltet. Leder ved sykehusene bør ha ansvar for 
innkalling og gjennomføring. 

b) Fagråd har utviklet en del rutiner og strukturer for samarbeid med ulik grad av implementering i de 
ulike kommuner. Det bør tas stilling til hvem som følger opp og har ansvar for dette videre. 

 

4.6 Indre Namdal 
a) Det kan med fordel inviteres til en samhandlingsdag der ny avtale gjennomgås. 
b) Personer som deltar i en eller annen rolle i forbindelse med samarbeidsavtalen og retningslinjene 

må ha en klar forståelse av sin rolle i arbeidet. Personen stiller på vegne av flere og har en spesiell 
rolle med å bringe videre informasjon. 

 

4.7 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

4.8 Namsos kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

4.9 Overhalla kommune 
a) Det kan med fordel inviteres til en samhandlingsdag der ny avtale gjennomgås. 
b) Personer som deltar i en eller annen rolle i forbindelse med samarbeidsavtalen og retningslinjene 

må ha en klar forståelse av sin rolle i arbeidet. Personen stiller på vegne av flere og har en spesiell 
rolle med å bringe videre informasjon.  
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4.10 Brukerutvalget HNT 
a) 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.  

b) 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. 

 

4.11 KS Trøndelag 
a) Implementering av samarbeidsavtalen forutsetter en bred og omforent forankring på både politisk, 

administrativt og faglig nivå. Det må etterstrebes å informere alle disse nivåene tydelig om avtalen 
og strukturene tilhørende denne. Helseforetaket og kommunene/KS må lage en felles plan for 
dette. 

b) Det må etableres en tydelig om omforent struktur ndg. representasjon på alle nivåene i 
samarbeidsavtalen. Det har fram til nå vært en klar svakhet og brist i samhandlingsstrukturene ndg. 
oppnevning, representasjon og tilbakemeldinger/oppføling i egen organisasjon/kommuneregion 
for deltakerne i både PSU, ASU og fagråd/utvalg/nettverk. Dette gjelder ved selve oppnevningen 
der Helseforetaket og kommunene må ha en omforent og helhetlig oppnevning til organene (se 
mer i svaret i pkt. 3.13). Representantene må også ha forankring og støtte fra den 

kommuneregionen/organ i helseforetaket som oppnevner dem. I tillegg må de jevnlig både få 
bestilling fra og kunne tilbakemelde til det organet man er oppnevnt fra.  

 

5 Faglige innspill til samarbeidsavtalen og retningslinjene 
 

5.1  Samarbeidsavtalen 
 

5.1.1 Inn-Trøndelag: 
a) I kap. 3, 1. avsnitt omtales «prosess for vedtak av retningslinjer mellom partene». Hvor kommer 

det frem hvordan dette skal gjøres? Må beskrives tydeligere. 
b) I kap. 3, 2. avsnitt omtales «Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig, 

forutsigbart og faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenestene». «I helse- og omsorgstjenestene» 
bør endres til «i begge forvaltningsnivå» for å tydeliggjøre at dette gjelder både i kommunene og 
HNT. 

c) I kap. 3, 5. avsnitt bokstav E foreslås endret til «blir utført på en god måte på tvers av kommuner og 
spesialisthelsetjeneste.» 

d) I kap. 3, 6. avsnitt foreslås fjernet. 
e) I kap. 4, bokstav A foreslås endret til «beste effektive omsorgsnivå», siden det ellers kan henvise til 

kun kommunale tjenester. 
f) Ndg. kap. 5 er det ønskelig at også retningslinjene vedtas i kommunestyrene og HNT-styret dersom 

ASU vurderer at det er vesentlige endringer. Rutiner og andre prosedyrer kan vedtas i ASU dersom 
ASU innehar aktuell kompetanse. 

g) I kap. 6, pkt. 6.2.4 foreslås det at valgperiode for ASU forlenges til mer enn to år slik at 
kontinuiteten ivaretas. ASU-medlemmer må rapportere til rådmenn i sin kommuneregion. 

h) Kap. 11 foreslås endret til «avtalen kan videreføres dersom partene er enige om det. Minimum 
hvert fjerde år bør avtalen uansett revideres for å få en oppfriskning». 
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5.1.2 Indre Namdal  
a) I pkt. 9.1 og 9.2 bør det for ryddighets skyld bør man enten velge benevnelsen Nasjonal 

tvisteløsningsnemd eller Nasjonalt tvisteløsningsutvalg – eller er dette to ulike instanser som kan 
tiltre ved uenighet/tvist? 
 

5.1.3 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

5.1.4 Namsos kommune 
a) Vedr. pkt. 6.3 h) Innholdet omhandler ASU - hører dette punkt egentlig til under punkt 6.2.2? 
b) Vedr. pkt. 9.1 og 9.2 bør man for ryddighets skyld enten velge benevnelsen Nasjonal 

tvisteløsningsnemd eller Nasjonalt tvisteløsningsutvalg – eller er dette to ulike instanser som kan 
tiltre ved uenighet/tvist? 
 

5.1.5 Overhalla kommune 
a) Samarbeidsavtalens punkt 9.1 og 9.2 

For ryddighets skyld bør man enten velge benevnelsen Nasjonal tvisteløsningsnemd eller Nasjonalt 
tvisteløsningsutvalg – eller er dette to ulike instanser som kan tiltre ved uenighet/tvist? 
 

5.1.6 Verdal kommune 
a) Det må framgå av Samarbeidsavtalen at den er inngått mellom den enkelte kommune og Helse 

Nord- Trøndelag. 
b)  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. 
c) Punkt 6.1.1.om oppgaver PSU: 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. (Se henvisninger i høringsuttalelsen - til 
nasjonalt arbeid om prioritering i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse og 
omsorgstjeneste) Det kan være en fordel å tydeliggjøre grensesnittet mellom ASU og PSU sine 
formål, ansvar og oppgaver.  

d) Punkt 6.2 om ASU: 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. 

e) Punkt 6.3 om Fagråd/fagnettverk/adhoc-utvalg: 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. 

 

5.2 KS Trøndelag 
a. Kap. 2, 3. ledd foreslås lagt til: «Dette skal skje gjennom en felles ambisjon om at man skal være 

partnere fremfor parter.» 
b. Kap. 3, 2. ledd foreslås første setning endret til «Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere 

mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenestene i begge 
forvaltningsnivåene.» 

c. Kap. 3, 4. ledd, bokstav e foreslås endret til: «blir utført på en god måte på tvers av kommuner og 
forvaltningsnivå.» 
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d. Kap 3, 5. ledd, andre setning foreslås fjernet og endret til «Dersom det oppstår uenighet eller 
uoverensstemmelser i samarbeidet, skal det forsøkes å løses på laveste mulig forvaltningsnivå.» 

e. Kap 4, 1. ledd. Følgende foreslås lagt til: «g) Mindre endringer av samarbeidsavtalen kan gjøres 
gjennom vedtak i PSU og ASU.» 

f. I kap 5.2, foreslås flere endringer, se høringssvar. 
g. I kap. 6 foreslås det mange endringer, hvorav flere er omtalt tidligere. Se høringssvar for alle 

detaljer. 
h. Kap. 11, andre setning foreslås endret til: «Avtalen skal gjennomgås og eventuelt revideres 

dersom partene er enige om det, men ikke senere enn fire år etter at avtalen har trådt i kraft. En 
framtidig revisjon av denne samarbeidsavtalen må ses i sammenheng med eventuelle revisjoner 
av avtaler i søndre Trøndelag (og Møre og Romsdal).» 

i. Det bør vurderes ett eget kapittel som omtaler bestemmelser om Helsefellesskap. Dette blir i så 
fall kapittel 13. 

j. Det må foretas en detaljert språkvask, bla. på begrepsbruk (f.eks. tjenesteavtale vs. 
retningslinje), og på generell norsk rettskrivning. 

 

5.3 Retningslinje 1 
 

5.3.1 Fagråd for Koordinerende enheter: 
a) Det er viktig å tydeliggjøre de polikliniske pasientene i sammenhengen med inn- og 

utskrivningsklare, da stadig flere tjenester må tilbys poliklinisk i framtiden 
b) I punkt 4, 2. ledd omtales ikke koordinator og pårørende i sammenheng med Individuell Plan. Disse 

bør initieres/involveres tydeligere enn de er i nåværende plan. 
c) Kommunene bør oppfordres til å bruke betegnelsen «Koordinerende Enhet» om sine 

forvaltningskontorer/brukerkontorer o.l. 
d) I vedlegget til retningslinje 1 omtales det at pårørende kan ivareta ansvaret ved utskriving. Dersom 

dette skal skje må de pårørende spørres på en varsom måte, og helst ikke mens pasienten hører 
på. Dette kan føre til unødvendig belastning for de pårørende, og det kan bli urimelig vanskelig å si 
nei. 

e) Kommunene må sørge for at pasienter som har ett habilitering/rehabiliteringsbehov får god nok 
hjelp ved hjemkomst. Dette gjelder spesielt for de som ikke får plass ved korttidsavdeling, og som 
må få denne hjelpen i hjemmet. 
 

5.3.2 Helse Nord-Trøndelag: 
a) Det er positivt at tidligere tjenesteavtaler 2, 3 og 5 er samlet i én felles retningslinje. Dette bidrar til 

å synliggjøre partenes ansvar for å sørge for helhetlige og sammenhengende helsetjenester til 
pasientene, jfr. punkt 3 i Samarbeidsavtalen. 

b) Det foreslås å ta inn ett nytt punkt om «felles ansvar» som er uavhengig av om det gjelder 
døgnopphold, poliklinikk, ambulant eller pasienter med behov for koordinerte tjenester. I dag står 
dette kun omtalt under punktet for koordinerte tjenester. 

c) Det bør jobbes med en omforent forståelse mellom partene ndg. begreper som benyttes i avtalen, 
som f.eks. «epikrise eller tilsvarende informasjon», «kommunale tjenester», faglig og etisk 
forsvarlig» o.l. 

d) Flere endringer/presiseringer bør vurderes i følgende kapitler: 

 Punkt 2.2, 1. avsnitt 

 Punkt 2.2.1, 1. ledd 

 Vedlegg punkt 1.1. g 

 Vedlegg punkt 1.2 g 

 Vedlegg punkt 3.1, andre avsnitt 

 Vedlegg punkt 3.1.1 f 

 Vedlegg punkt 3.1.1.k 
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e) For fullstendige endringer, se høringssvar fra HNT 
f) HNT foreslår å beholde formuleringen i dagens tjenesteavtale 3 og 5, punkt 2.2.2 b 
g) HNT foreslår ett nytt punkt i tillegg til force majeure. Se mer i høringssvar fra HNT: 

 

5.3.3 Inn-Trøndelag: 
a) I vedlegget pkt. 3.2., 4. ledd står det at «Kommunene har som ambisjon å øke tilgjengeligheten 

herunder motta varsel og øke mottak av pasienter på ettermiddag og helg.» Dette foreslås fjernet, 
og man beholder teksten fra den gamle avtalen. Dette er punktene: «4.3.1 (i avtalen fra 2017) Når 
en pasient er definert utskrivningsklar, skal HNT varsle kommunen så tidlig som mulig. Jfr. rutiner 
for elektronisk meldingsutveksling. Varsling skal tilstrebes på dagtid mellom 08.00 og 15.00 
(mandag – fredag). 
4.4.2 (I avtalen fra 2017) Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres 
til kommunen når pasienten er utskrivningsklar.» 

b) Kommunene er usikre på om begrepet «ambisjoner» passer inn i avtalen. 
 

5.3.4 Levanger kommune: 
a) I pkt. 2.2.1 bør det presiseres hvordan en skal håndtere problemstillinger rundt pasienter med 

uavklarte tilstander som på eget ansvar og mot sykehusets anbefaling likevel skriver seg ut fra 
sykehuset 

b) I pkt. 5 oppfattes det mangelfullt beskrevet hvem som har hovedansvaret for å sørge for 
oppfølging og informasjon vedrørende barn og ungdom som pårørende. 

c) I vedlegg til retningslinje 1pkt 3.1.1 beskrives kriterier og vilkår rundt utskrivningsklar pasient. Her 
ser Levanger kommune stort forbedringspotensial i praksis, spesielt vedrørende pkt. f) og j). 
 

5.3.5 Indre Namdal  
a) I pkt. 1 i de to siste avsnittene er vel ikke et formål med retningslinjen, men mer et ønsket grunnlag 

for god samhandling? 
b) Vedr. pkt. 2: «Helseforetaket skal varsle kommunen dersom det blir endringer i forventet 

utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov/funksjonsnivå». Her bør det stilles krav til innen når slike 
varsler skal gis kommunen. Kommunen har erfaringer med at varsel om utskrivningsklar pasient 
kan trekkes tilbake samme dag, men etter at kommunen allerede har gjort større grep for å 
forberede mottak av pasient. Kostbart innleie kan være iverksatt før kommunen varsles om 
endringer. 

c) Vedr. pkt. 2.3: «Kommunen har krav på redegjørelse for de vurderinger foretaket har gjort, jamfør 
§ 9. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at kommunen kan 
etterprøve vurderingene foretatt av foretaket.» En slik redegjørelse bør følge med varsel om 
utskrivningsklar pasient slik at kommunen kan vurdere sine muligheter for mottak av pasienten og 
forberede mottaket. Redegjørelsen bør også inneholde de faglige og etiske vurderinger som gjøres 
jfr. Andre avsnitt i punkt 2.2. 

d) Vedr. vedlegg pkt. 1.2 g: Her står det at «Hvis pasient henvises tilbake til kommunale tjenester 
(ØHD), skal diagnose være stilt og det skal være en plan for observasjon og behandling. 
Beslutningen om kommunale tjenester ligger til kommunen.» Her er det viktig å presisere at det er 
kun fastlege og legevakt som kan henvise til det kommunale akutt døgntilbudet. Hvis det er slik at 
en pasient er innlagt på sykehus, må vedkommende først være utskrivningsklar før eventuelt 
kommunen tar over oppgaven. Her må det presiseres bedre. ØHD begrepet bør fjernes fra 
setningen.  

e) Vedr. vedlegg, pkt. 3.1.1 Utreiseklar pkt f. Hva ligger i «Helseforetaket skal normalt sende 
nødvendig informasjon i perioden 8-15 mandag til fredag når helseforetaket ønsker at pasienten 
skal mottas samme dag.» Det er hensiktsmessig at man i avtaler / retningslinjer er tydelig og bruker 
et tydelig språk. Gjennom at ordet «normalt» benyttes skapes et mulighetsrom som kan skape 
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utydelighet ift. partenes forventninger til hverandre. Foreslår at «normalt» strykes. Kommunene 
skal forvente at nødvendig informasjon skal sendes ved utskrivning av en pasient.  

f) Når det gjelder utskrivningsklare pasienter, så kan samhandling oppfattes som en utfordring. Vi ser 
at kommunal betaling løper fra døgn 0. Dette kan være utfordrende ift. at varsel om 
utskrivningsklar pasient faktisk kan komme etter kl. 15 på virkedager og på helg. Det kommunale 
apparatet er sårbar i denne perioden og god planlegging og mottak av pasient ikke er optimal. Vi 
mener at betalingsplikt skal inntre etter dag 1 og at varsel om utskrivningsklar pasient må foreligge 
mellom kl. 08-15 på virkedager. 

g) Vedlegg pkt. 3.1.1. h: Det må foreligge en frist på 4 timer for å gi tilbakemelding i stedet for at 
«kommunen straks etter mottatt varsel ikke svarer eller varsler at de ikke kan ta i mot pasienten.» 
Ordet straks gir rom for tolkning.  

h) Vedlegg pkt. 3.2: Her står at kommunene har som ambisjon å øke tilgjengeligheten herunder motta 
varsel og øke mottak av pasienter på ettermiddag og helg. Denne setningen foreslås strøket. Det 
oppfattes uryddig å skrive om ambisjoner i en avtale. En avtale må være så tydelig som mulig. 

i) Generelt ser vi at avtaledokumentet må være konsekvent på ordvalg retningslinjer i stedet for 
tidligere tjenesteavtale 
 

5.3.6 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

5.3.7 Namsos kommune: 
a) Vedr. pkt. 2.2: Her henvises det til en forskrift – denne bør beskrives med full tittel og lenkes. 
b) For øvrig samme svar for Indre Namdal 

 

5.3.8 Overhalla kommune 
a) Retningslinje 1 punkt 1: de to siste avsnittene er vel ikke et formål med retningslinjen, men mer et 

ønsket grunnlag for god samhandling? 
b) Retningslinje 1 punkt 2: «Helseforetaket skal varsle kommunen dersom det blir endringer i 

forventet utskrivningstidspunkt eller hjelpebehov/funksjonsnivå». Her bør det stilles krav til innen 
når slike varsler skal gis kommunen. Kommunen har erfaringer med at varsel om utskrivningsklar 
pasient kan trekkes tilbake samme dag, men etter at kommunen allerede har gjort større grep for å 
forberede mottak av pasient. Kostbart innleie kan være iverksatt før kommunen varsles om 
endringer. 

c) Retningslinje 1 punkt 2.3: «Kommunen har krav på redegjørelse for de vurderinger foretaket har 
gjort, jamfør § 9. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at 
kommunen kan etterprøve vurderingene foretatt av foretaket.» En slik redegjørelse bør følge med 
varsel om utskrivningsklar pasient slik at kommunen kan vurdere sine muligheter for mottak av 
pasienten og forberede mottaket. Redegjørelsen bør også inneholde de faglige og etiske 
vurderinger som gjøres jfr. Andre avsnitt i punkt 2.2. 

d) Vedlegg til retningslinje 1, pkt. 1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver pkt. g:  
e) Her står det at «Hvis pasient henvises tilbake til kommunale tjenester (ØHD), skal diagnose være 

stilt og det skal være en plan for observasjon og behandling. Beslutningen om kommunale 
tjenester ligger til kommunen.» Her er det viktig å presisere at det er kun fastlege og legevakt som 
kan henvise til det kommunale akutt døgntilbudet. Hvis det er slik at en pasient er innlagt på 
sykehus, må vedkommende først være utskrivningsklar før eventuelt kommunen tar over 
oppgaven. Her må det presiseres bedre. ØHD begrepet bør fjernes fra setningen.  

f) Vedlegg til retningslinje 1, pkt 3.1.1 Utreiseklar pkt f. Hva ligger i «Helseforetaket skal normalt 
sende nødvendig informasjon i perioden 8-15 mandag til fredag når helseforetaket ønsker at 
pasienten skal mottas samme dag.» Det er hensiktsmessig at man i avtaler / retningslinjer er 
tydelig og bruker et tydelig språk. Gjennom at ordet «normalt» benyttes skapes et mulighetsrom 
som kan skape utydelighet i fht partenes forventninger til hverandre. Foreslår at «normalt» strykes. 
Kommunene skal forvente at nødvendig informasjon skal sendes ved utskrivning av en pasient.  
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g) Når det gjelder utskrivningsklare pasienter, så kan samhandling oppfattes som en utfordring.  Vi ser 
at kommunal betaling løper fra døgn 0. Dette kan være utfordrende ifht at varsel om 
utskrivningsklar pasient faktisk kan komme etter kl. 15 på virkedager og på helg. Det kommunale 
apparatet er sårbar i denne perioden og god planlegging og mottak av pasient ikke er optimal. Vi 
mener at betalingsplikt skal inntre etter dag 1 og at varsel om utskrivningsklar pasient må foreligge 
mellom kl. 08-15 på virkedager.  

h) Vedlegg til retningslinje 1, pkt 3.1.1. h: Det må foreligge en frist på 4 timer for å gi tilbakemelding i 
stedet for at «kommunen straks etter mottatt varsel ikke svarer eller varsler at de ikke kan ta imot 
pasienten.» Ordet straks gir rom for tolkning.  

i) Generelt ser vi at avtaledokumentet må være konsekvent på ordvalg retningslinjer i stedet for 
tidligere tjenesteavtaler.  

j) Vedlegg til retningslinje 1 pkt 3.2: Her står at kommunene har som ambisjon å øke tilgjengeligheten 
herunder motta varsel og øke mottak av pasienter på ettermiddag og helg. Denne setningen 
foreslås strøket.  Det oppfattes uryddig å skrive om ambisjoner i en avtale. En avtale må være så 
tydelig som mulig.  

 

5.3.9 Verdal kommune 
a) Vedr retningslinje pkt 4: Det er 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. (se utdyping i 
høringsuttalelsen) 

b) Punkt 1.2 pkt g) i vedlegget til retningslinje: 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.  

c) 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.  

d) Punkt 3.2 i vedlegget til retningslinje 1: siste avsnitt er ikke relevant for samarbeidsavtalen. Verdal 
kommune ber om at dette avsnittet slettes. 

 

5.4 Brukerutvalget HNT 
 

a) 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.  

 

b) 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» 

c) 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 
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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.  

d) 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.  

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

hjelpemidler?  

f) 5 Informasjonsutveksling når mindreårige barn er pårørende  

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

g) 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.  

 

5.5 Retningslinje 2 
 

5.5.1 Brukerutvalget HNT 
 

a) 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.  

b) 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. 

 

5.6 Retningslinje 3 
 

5.6.1 Indre Namdal  
a) Vedr. pkt. 3.2: Her forstås ikke sammenheng i første avsnitt. Her har ikke dokumentet blitt 

oppdatert etter endringer som er foretatt. 
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5.6.2 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

5.6.3 Overhalla kommune 
a) Retningslinje 3 pkt 3.2:  

Her forstås ikke sammenheng i første avsnitt. Her har ikke dokumentet blitt oppdatert etter 
endringer som er foretatt.  

 
 

5.7 Retningslinje 4 
 

5.7.1 Fagråd for Digital samhandling: 
a) Punkt 6.3, 3. ledd: «KOMUT» må endres til dagens eierstruktur med riktig navn. 

 

5.7.2 Indre Namdal  
a) Vedr. pkt. 6 e: her ramses det opp ulike alternative digitale kommunikasjonsverktøy. Den digitale 

utviklingen skjer vel så raskt at benevnelse på typer verktøy fort kan bli gårsdagens verktøy. Det 
som er relevant er vel at samhandlingen til enhver tid benytter tilgjengelige verktøy som muliggjør 
den kommunikasjonsform som fremmer tilstrekkelig samhandling. 
 

5.7.3 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

5.7.4 Namsos kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

5.7.5 Overhalla kommune 
a) punkt 6 e):  

her ramses det opp ulike alternative digitale kommunikasjonsverktøy. Den digitale utviklingen skjer 
vel så raskt at benevnelse på typer verktøy fort kan bli gårsdagens verktøy. Det som er relevant er 
vel at samhandlingen til enhver tid benytter tilgjengelige verktøy som muliggjør den 
kommunikasjonsform som fremmer tilstrekkelig samhandling. 

 

5.7.6 Verdal kommune: 
a) 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. 

 

 

5.8 Retningslinje 5 
 

5.8.1 Fagråd for helsefremming og forebygging: 
a) Retningslinjen dekker ikke den helsefremmende dimensjonen. Viktig å tydeliggjøre 

grenseoppgangene mellom helsefremmende og forebyggende helsearbeid. 
b) Det trengs konkrete og retningsgivende fokusområder om ansvar og oppgavefordeling mellom 

kommunene og HNT. Herunder samarbeid mellom kommunene og DMS, brukere med flere 
kroniske lidelser, pårørende og kompetansebygging. 

c) Læring- og mestringsarbeid må tydeligere inngå i ett helhetlig pasientforløp for brukere, pasienter 
og eldre. Dette må framkomme gjennom tydelig samarbeid mellom kommunene og HNT. 

d) Opplæringstilbud til pasienter og pårørende med behov for tverrfaglig spesialistkompetanse skal 
gis av spesialisthelsetjenesten. 
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e) Kommunale lærings- og mestringstilbud bør gis før eller etter opplæring av pasienter og pårørende 
i spesialisthelsetjenesten. Sammenstilling av dette bør skje i tett samarbeid med DMS. 

f) Fagrådet har utarbeidet ett helhetlig forslag til Retningslinje 5 (se høringsinnspill). 
 

5.9 Brukerutvalget HNT 
 

a) 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.  

b) 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?  

 
 

5.10 Retningslinje 6 
 

5.10.1 Inn-Trøndelag: 
a) Det er behov for et tydelig fokus også på samarbeid om den akuttmedisinske kjede, og at det 

kommer tydelig fram i avtalen. Det er flest hverdagssituasjoner med behov for en god 
akuttmedisinsk kjede. 

b) I kap. 5 pkt. 1 står det: «Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester 
slik at tilbudet blir helhetlig, tilgjengelig og av god kvalitet, uavhengig av bosted» 
Kommunene stiller spørsmål om hva uavhengig av bosted innebærer her? Bør tidsaspektet nevnes 
i dette punktet? 

c) I kap. 5 pkt. 2 står det: «Partene skal drøfte strukturelle endringer som angår den akuttmedisinske 
kjede før endringer besluttes.» Kommunene påpeker at involvering av partene så tidlig som mulig i 
prosessen er viktig. Det innebærer f.eks. at partene involveres i prosesser hvor ulike alternativ 
legges fram og vurderes og begge parter kan være forslagsstillere. 

d) I kap.5 pkt. 4 står det: «Kommunen og HNT må ha god kommunikasjon også i det videre forløpet av 
krisen/katastrofen, etter at nødetatene avslutter sin deltakelse.» Dette punktet kan gjerne utvides 
til å omfatte også hverdagssituasjoner hvor minst en av partene har behov for debrifing. 
 

5.10.2 Indre Namdal  
a) Vedr. pkt. 1: Her avklares hvem som inngår som parter. Dette gjøres vel felles for alle retningslinjer 

innledningsvis i selve samarbeidsavtalen, og skulle slik være overflødig her.  
b) Vedr. pkt. om fagråd: her listes det opp hva fagrådet skal. Dette er vel avklaringer som bør ligge 

felles for alle fagråd i samarbeidsavtalen. I den grad det enkelte fagråd har spesifikke området de 
skal behandle gis vel dette i det særlige mandatet gitt av ASU? 
 

5.10.3 Osen kommune: Samme svar som Indre Namdal 
 

5.10.4 Namsos kommune: Samme svar som Indre Namdal 
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5.10.5 Overhalla kommune 
a) Retningslinje 6 punkt 1:  

Her avklares hvem som inngår som parter. Dette gjøres vel felles for alle retningslinjer 
innledningsvis i selve samarbeidsavtalen, og skulle slik være overflødig her. 

b) Retningslinje 6 Fagråd (etter punkt 5):  
Her listes det opp hva fagrådet skal. Dette er vel avklaringer som bør ligge felles for alle fagråd i 
samarbeidsavtalen. I den grad det enkelte fagråd har spesifikke området de skal behandle gis vel 
dette i det særlige mandatet gitt av ASU? 
 

 

 


