
Helsefellesskap mellom 
kommunene i nordre Trøndelag 

og Helse Nord-Trøndelag

Møte om Helsefellesskap 8. februar 2021

Ordfører Hege Nordheim-Viken, leder i politisk samarbeidsutvalg

Samhandlingssjef Olav Bremnes, nestleder i administrativt samarbeidsutvalg



Kommunegrupper

• Totalt innbyggere 140.000

• 6 kommuneregioner 
(20 kommuner)

• 2 sykehus områder med 3 
kommuneregioner hver

• Værnesregionen er to helsefellesskap 
– med Helse Nord-Trøndelag og 
St. Olavs hospital



Revidert samarbeidsavtale fra 2021
fra 12 til 6 retningslinjer …
Samarbeidsavtale og retningslinjer - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

En samarbeidsavtale og  seks retningslinjer

1 Pasientsamarbeid

2 Samarbeid om kunnskapsoverføring, forskning og utdanning

3 Samarbeid innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg

4 Digital samhandling

5 Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid 

6 Samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede 

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/retningslinjer-til-samarbeidsavtalen
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Fagråd
Fagnettverk

Politisk 
samarbeidsutvalg

(PSU)

Helsefellesskap og dagens struktur



Sammensetning

• Politisk samarbeidsutvalg
o En ordfører fra hver 

kommuneregion (6)

o Styrerepresentanter fra 
helseforetaket (4)

oObservatører: Statsforvalteren, 
fylkeskommunen, KS, 

o Fastlege og 
brukerrepresentant

o4 møter i året

• Administrativt samarbeidsutvalg
oHelsesjefer / rådmenn fra 

kommuneregionene (6)

oKlinikksjefer i helseforetaket (6)

oObservatører: 
Brukere (kommune og HNT) 
Statsforvalteren, fylkeskommunen, 
tillitsvalgte

o5-6 møter i året

Et felles møte i året



Fagrådsstruktur

Fagråd for pasientsamarbeid

Administrativt samarbeidsutvalg 

(ASU) 

Fagråd for helsefremming og for bygging
Fagråd for legesamarbeid

Fagråd for digital samhandling

Fagråd for helseberedskap 

og akuttmedisinsk kjede



Regionalt samarbeid

• Regionalt samhandlingsnettverk 
oKS og helseforetakene 

oHelse Midt-Norge koordinerer

• Regionalt samhandlingssjefmøte
oHMR, HNT, St. Olav og HMN

• Regional samhandlingskonferanse 2021 

•Helseplattformen www.helseplattformen.no

https://helseplattformen.no/


https://www.youtube.com/watch?v=kLecoirHusA


Helsefellesskap under pandemien

• Ukentlige video møter ( Covid-19 - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no) )

oAlle kommunen (helsesjefer og kommuneoverleger)

oHelse Nord-Trøndelag

o Statsforvalteren

oHelse Midt-Norge

• Samarbeid preget av godt partnerskap for å løse 
pandemiutfordringene

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/covid-19


Planer framover 

• At de prioriterte gruppe (NHSP) blir prioritert og hvordan dette gjøres
o Finansieringsmodeller som understøtter de prioriterte gruppene
o Samarbeid om tjenesteinnovasjon
o Felles samarbeidsrutiner og strukturer som er målrettet for disse gruppene 
o Felles «Handlingsplan for samhandling» må gjenspeile prioriteringene mht tiltak

• Utvikle strukturert samarbeid mellom koordinerende enhet i kommunene 
og i Helse Nord-Trøndelag 

• Sekretariat og arbeidsutvalg
o God saksforberedelse og oppfølging fra møtene
o Viktig for samarbeid og koordinering mellom de tre nivåene i helsefelleskapene



Handlingsplan for samhandling
Samhandling 2018-2021 - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

• Felles forståelse av utfordringene

• Prioritere og gjennomføre konkrete tiltak

• Myndighet til å Iverksette tiltak som krever 

ressurser fra begge parter

• Handlingsplan for samhandling 

o Er en del av helseforetakets utviklingsplan og bør også gjenspeiles 

i de kommunale planene

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-2018-2021
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/samhandling-2018-2021


Samhandling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling

