Årsrapport for ASU 2014
1. Sammensetningen av ASU for 2014
Fra kommunene:
Torun Austheim – rådmann - leder
Håkon Kolstrøm, kommunalsjef, Indre Namdal
Jacob Almlid, rådmann, Inn-Trøndelag
Runar Asp, Samhandlingskoordinator, Værnesregionen
Ragnhild H. Aunsmo; Kommuneoverlege, Innherred samkommune og Frosta
Gudrun Fossem, Helse- og omsorgssjef, Ytre Namdal
Fra Helse Nord-Trøndelag:
Arne Flaat, adm.dir. HNT – nestleder
Olav Bremnes, samhandlingssjef
Øystein Sende, klinikkleder medisinsk klinikk, Levanger
John Ivar Toft, klinikkleder kirurgisk klinikk, Namsos
Paul Georg Skogen, fagsjef
Kathinka Meirik, klinikkleder psykiatrisk klinikk
Representanter med møte og talerett:
Leksviks representant har vært uavklart, fra 01.01.15 enhetsleder helse, Bjørn Ståle Aalberg
Marit Voll, Einar J.Jakobsen og Laila Steinmo, KS
Sunniva Rognerud, ansattrepr. fra kommunene
Tove Randi Olsen, ansattrepr. fra kommunene
Sølvi Sæther, ansattrepr. fra HNT
Frank Grydeland, ansattrepr. fra HNT
Torgeir Skevik, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, fra september – Bente Kne Haugdahl
Hildur Fallmyr, brukerrepresentant
2. Aktivitet i ASU
ASU har i 2014 avholdt 5 møter og behandlet 42 saker
Hvert møte har hatt sin temasak. Hensikten med temasaker er ASU’s behov for å sette av tid til å
diskutere saker av mer strategisk betydning, mer inngående.

Følgende temasaker er presentert

a) Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse og
omsorgstjenesten
b) Helhetlige pasientforløp/samhandlingsforløp- KOLS -forløpet
c) Organisering av øyeblikkelig-hjelp døgntilbud i kommunene
d) Orientering om endringer innenfor rus og psykiatri – med fokus på rus. Hva har skjedd
og hva planlegges framover
e) Kommunal logopeditjeneste
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f) Prosjektet «Fastlegen som samhandlingsjoker»
g) Prinsipper for handtering av endringer som har betydning for samhandlingen
- Kommunereformen
- Utviklingsplan 2030 for Helse Nord-Trøndelag
- Overtagelse av Ambulansetjeneste
h) Statistikk mht. sykehusforbruk, utskrivningsklare pasienter, rè-innleggelser og
avviksmeldinger er presentert i ASU jfr. Årshjulet. Statistikken finner du på felles
samhandlingsside: http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling
Det har også vært gjennomført dialogmøter med alle kommuneregionene i 2014. Referat fra
møtene finnes på http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling/Dialogmoter/129361/

Andre saker i ASU
a) Arbeidsgruppe for tjenesteavtale 2, 8, 10, 11 og 12, samt personalnettverket har i løpet av
året presentert status for sitt arbeid.
b) ASU har fått tilbakemelding fra arbeidsgruppene til tjenesteavtalene, om at mandatene
deres er utydelige, for omfattende og det er vanskelig å prioritere fokusområder. ASU har
forenklet mandatet til arbeidsgruppen for tjenesteavtale 12, og vil i 2015 se på mandatene
til de andre tjenesteavtalene og eventuelt gjøre dem mer konkrete og avgrensede.
c) Det er etablert en felles redaksjonskomite for samhandlingssidene, som har gjort et
omfattende arbeid med å presentere samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket
på en oversiktlig og strukturert måte. Mer informasjon på:
http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling
d) ASU har opprettet eget fagnettverk for minoritetshelse
e) ASU har nedsatt egen arbeidsgruppe for å følge opp innføring av nødnett i NT.
f) Det er utarbeidet mandat for fagråd til tjenesteavtale 6 og 7. «Samarbeidsorganet for
utdanning, forskning og innovasjon i helse, velferds- og omsorgssektoren»
3. Felles konferanser
a) Samhandlingskonferansen 2014 ble gjennomført den 30.01.14 på Stiklestad
med 180 deltakere, og gode tilbakemeldinger(via questback) på faginnhold og
arrangement. Kommunene har ledelse og arrangementansvar i 2014 og 2015.
http://www.hnt.no/samhandlingskonferansen2014
b) Innføringskurs minoritetshelse http://www.hnt.no/no/Fagfolk/Utdanning/Fagdagermigrasjonshelse-2014/126951/
c) Samhandlingskonferanse psykisk helse og rus for sørdelen av fylket
http://www.hnt.no/no/Fagfolk/Utdanning/Samhandlingsmote1/127916/
d) Nettverkssamling for koordinerende enheter i Helse Nord-Trøndelag og
samarbeidende kommuner
http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling/Nyheter1/Nettverkssamling-forkoordinerende-enheter1/129773/
e) Folkehelsekonferansen ble ikke arrangert i 2014, men man prioriterte deltakelse på den
nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim:
http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php
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f) Barn som pårørende. Nettverkssamling
http://www.hnt.no/NordTrondelag/Samhandling/Konferanser,%20kurs%20og%20sem
inarer/Barn%20som%20p%c3%a5r%c3%b8rende%20Nettverkssamling%204%20%20d
es%20.pdf
g) Regional rehabiliteringskonferanse 2014 http://www.hnt.no/motogmuligheter2014
h) Digital samhandling med pasienten i fokus
Værnesregionen, MUNT (Meldings Utveksling i Nord-Trøndelag) og Helse NordTrøndelag arrangerte 4. og 5. desember en konferanse med tema «Digital samhandling
med pasienten i fokus». 150 deltakere fra hele Nord-Trøndelag var samlet på Stiklestad
for å markere avslutningen av prosjektet med innføring av elektroniske pleie og
omsorgsmeldinger (PLO-meldinger). Konferansen tok opp sentrale tema for å
videreutvikle den elektroniske kommunikasjon, og hvordan dette kan styrke det helhetlige
pasientforløp. http://www.hnt.no/no/Fagfolk/samhandling/Nyheter1/KonferanseDigital-samhandling-med-pasienten-i-fokus/130831/
4. Samhandlingsprosjekter
a) Avsluttet i 2014
o «Legen som samhandlingsjoker».
Prosjektet er avsluttet og sluttrapport foreligger.
o Pasientforløp for pasienter med hjerneslag.
Avsluttet i 2014, og sluttrapport utarbeidet. Slagforløpet
b) Startet i 2014
o Nye rutiner for en helhetlig sammenhengende svangerskapsomsorg
o Lokale helsetjenester – psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal

5. Oppfølging i 2015
Sak 56/2013 Logopeditjenesten
Sak 03/2014 Temasak - Helhetlige pasientløp/samhandlingsforløp
 Pasientforløpsmetodikken brukes som et felles verktøy for å beskrive hvordan vi skal
samhandle om aktuelle pasientgrupper.
 Når forløp er utarbeidet er det viktig at disse gjøres kjent og tilgjengelig både for kommuner og
HNT, og at begge parter blir involvert i evaluering/revisjon av forløpene.
 Mål i alle forløp at det er fokus på å forebygge behov for spesialisthelsetjeneste.
 ASU ber om at AU følger opp dette arbeidet mht. å forberede sak til neste møte, med fokus på
koordinerende enhet og koordinatorrollen. Dette for å konkretisere arbeidet med
implementering av tjenesteavtale 2 som en del av oppfølgingen i 2014.
Se sak 37/2013
Sak 15/2014 Hospiteringsordninger
 Personalnettverket gis ansvar for å samle inn data fra evalueringene for bruk i
evalueringsarbeidet av hospiteringsordningen.
 ASU ber Personalnettverket NT evaluere hospiteringsordningen, og legge fram resultatet av
evalueringen med forslag til eventuelle forbedringer for ASU i møte mai/juni 2015.
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Sak 17/2014
Høring, rehabiliteringsmeldingen
Videre oppfølging av regional rehabiliteringsmelding
Revisjon av avtalene

VEDLEGG:
Detaljert oversikt over saker som er behandlet i ASU og presentasjoner finnes på:
https://ekstranett.helse-midt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/default.aspx
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