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Samhandling innen helse – og 
omsorgstjenester
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http://www.stolav.no/
http://www.rus-midt.no/


 Samhandlingsreformen.

 Utviklingen i antall eldre og forventet økt 
behov for helse – og omsorgstjenester.

 Ønske om å utnytte ressursene bedre.

 Rekrutteringsutfordringer i årene fremover.

 Videreutvikling av det interkommunale 
samarbeidet i Værnesregionen.
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 Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, 
Selbu, Stjørdal og Meråker. 

 Helse Midt- Norge ved foretakene St.Olavs 
hospital, Rusbehandling Midt-Norge og 
Sykehuset Levanger.
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Identifisere organisatoriske strukturer 
som vil sikre helhetlig helse – og 
omsorgstilbud, bedre pasientforløp og 
som styrker samhandlingen mellom 
kommunene i Værnesregionen og 
mellom kommunene og helseforetakene.

Identifisere tiltak som svar på de 
hovedutfordringer som er skissert i 
stortingsmelding 47 
samhandlingsreformen. 
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 Hvilke oppgaver overføres til kommunene?

 Hvilke midler følger med?

 Hvilke Nasjonale prioriteringer?

 Statlig lovnad om vekst uten finansiering?

 Betaling for utskrivningsklare pasienter eller 
ikke?
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 Logistikk reform

 Riktig behandling, på riktig tid, på riktig sted, 
til riktig pris.

 Krever interkommunale strukturer for 
pasientforløpet.

 Færre kontaktpunkter /Færre muligheter for 
feil.
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 Prosjektet er innvilget økonomisk støtte av Helse-
og omsorgsdepartementet, Fylkesmann i Sør-
Trøndelag og Fylkesmann i Nord-Trøndelag. Til 
sammen kr 1,6 mill for 2010. For 2011 kr 3,2 mill.

 Kommunene og helseforetakene bidrar med 
tilsvarende beløp i egeninnsats.

 Total økonomisk ramme for prosjektet i 2010 er kr 
3,2 mill. For 2011 er rammen 5,1 mill.
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Delprosjektgruppe 1

DMS

Inge Falstad

Delprosjektgruppe 2

Kommunelege

Jord/Helses

Bodil Dyrstad

Delprosjektgruppe 3

Brukerkontor

Inge Falstad

Delprosjektgruppe 4

IKT

Iver Sunnset

Delprosjektgruppe 5

Rus/psykatri

Rune Hyldmo

Delprosjektgruppe 6

Org/Ledelse

Eksterne

Konsulenter

Vend Risk

Monica Devle

Frisklivssentral Innsatsteam Ernæringsfysiolog

Delprosjektgruppe 7

Forebyggende

Helsearbeid

Inge Falstad

Prosjektgruppen

Prosjektleder

Inge Falstad

Styringsgruppen
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Delprosjektgruppe 1: Utrede interkommunalt samarbeid om 
DMS.

Målsetting: Utrede konsekvensene av og avklare interkommunalt 
samarbeid om eierskap og drift av distriktsmedisinsk senter 
(DMS).

Delprosjektgruppe 2: Utrede interkommunalt samarbeid om 
kommuneoverlege, helsesøster og jordmor.

Målsetting: Utrede konsekvensene av og avklare interkommunalt 
samarbeid om kommuneoverlege, helsesøster og 
jordmortjeneste. 

.
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Delprosjektgruppe 3: Utrede interkommunalt samarbeid om 
brukerkontor.
Målsetting: Utrede konsekvensene av og avklare interkommunalt 
samarbeid om felles kontor for tildeling av tjenester til brukere 
(brukerkontor).

Delprosjektgruppe 4: Utrede interkommunalt samarbeid og samarbeid 
med helseforetakene om felles IT løsninger.

Målsetting: Kartlegge dagens IT løsninger innenfor helse – og 
omsorgstjenestene i de enkelte kommunene. Identifisere IT løsninger 
som vil lette samhandlingen mellom kommunene i Værnesregionen og 
mellom kommunene og helseforetakene.

Delprosjektgruppe 5: Utrede interkommunal enhet i samarbeid med 
distrikt psykiatrisk senter innenfor Rus/psykiatri.
Målsetting: Utrede konsekvensene av og avklare interkommunal enhet i 
samarbeid med distrikt psykiatrisk senter innenfor tjenesteområdet 
psykiatri og rus.
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Delprosjektgruppe 6: Utrede struktur for organisering og 
ledelse i helse – og omsorg.

Målsetting: Kartlegge dagens organisatoriske strukturer i de 
enkelte kommunene og avklare fremtidig struktur i 
Værnesregionen.

Delprosjektgruppe 7: Utrede interkommunalt samarbeid og 
samarbeid med helseforetakene om folkehelse og 
forebyggende helsearbeid. 

Målsetting: Identifisere områder og organisatoriske modeller 
for samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen og 
helseforetakene om folkehelse og forebyggende helsearbeid. 
Foreslå fremtidige modeller og tjenesteområder.
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 4 ulike kommuner.

 3 helseforetak.

 Kommunene Tydal og Selbu hører til i Sør-
Trøndelag fylke. Opptaksområde for ST.Olav

 Kommunene Meråker og Stjørdal hører til 
Nord-Trøndelag fylke. (opptaksområde for 
Levanger sykehus).

13.09.2010 12



 Ulike kulturer mellom tjenestene i de enkelte 
kommunene.

 Ulike kulturer mellom kommuner og foretak.

 Uavklarte ansvarsområder i grensesnittet 
mellom helseforetak og kommuner. 

 Skape forståelse for regional tenkning i 
kommuner og foretak.
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 6 av delprosjektene utredes i forprosjekt. 

 Delprosjekt nr 6 organisasjon og ledelse 
igangsettes 1.januar 2011. 

 Følgende tiltak prøves ut i praksis fra 
1.september 2010:

 Interkommunal ernæringsfysiolog.
 Innsatsteam.
 Frisk livssentral.
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 Alle tiltakene som prøves ut etableres med 
Stjørdal DMS som ansvarlig og koordinerende 
enhet.

 Hovedprosjektet samhandling innen helse og 
omsorgstjenester videreføres ut år 2011.

 Delprosjektet forebyggende helsearbeid mot 
overvekt og diabetes (Vend Risk) videreføres 
ut år 2011.
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 Flere nye delprosjekter bør utredes. eks 
ambulerende team m.m.

 Tjenestetilbudet ved Stjørdal DMS bør utvikles 
videre.

 Etablering av forskingsprosjekt knyttet til 
forebyggende helsearbeid.

 Videreutvikling av samarbeidet innenfor 
Værnesregionen slik at de 4 kommunene 
fremstår som en samlet helsekommune.
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