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Nedenfor følger innspill fra Helgelandssykehuset HF. Innspillene er gitt av avdeling for 
samhandling, og er merket med rød skrift. 
 
Vedlegg 1  Analyse og veivalg. S 8-9. 
«Pasienter og pårørende må gis bedre opplæring og involveres sterkere i egen behandling og 
oppfølging……….osv 
Bedre samhandling og samarbeid både innad i spesialisthelsetjenesten og kommunene er nødvendig for å 
skape en helhetlig helsetjeneste og sammenhengende pasientforløp. Her er Helsefelleskap sentrale». 
 
Helsepedagogisk kompetansehevende kurs/veiledning som tilbys av Lærings- og 
mestringssentrene i regionen til tverrfaglig helsepersonell på tvers av spesialisthelsetjeneste 
og kommuner er også sentrale i videre arbeid med å øke helsepersonells helsepedagogiske 
kompetanse, som igjen bidrar til økt helsekompetanse i befolkningen. 
Fokus og rammer må styrkes på både individuell helsepedagogisk kompetanse, kompetanse 
for å undervise og veilede i grupper og digital helsekompetanse for helsepersonell. 
 
Vedlegg 2: 
Rammer og forutsetninger s 12. 2.1. 
Punkt nr. 5. 
Utvikle faglige nettverk mellom foretakene og kommunehelsetjenesten som styrker kvaliteten på 
behandlingstilbudet. 
 
 
4.7. En stabil og sikker og skalerbar IKT infrastruktur og felles standardiserte systemer er en fotutsetning for 
å gjennomføre en digital transformasjon. Helse Nord har de senere årene investert betydelig for å 
gjennomføre en digital transformasjon. Og felles kliniske systemer.  
Det gjør at Helse Nord har et solid og godt utgangspunkt når Helse Nord skal fortsette på reisen med digital 
transformasjon. 
Det bør tilrettelegges slik at man lettere kan samhandle med primærhelsetjenesten, inkludert 
egnede og universelt utformede lokaler som egner seg til å kombinere fysisk oppmøte i 
grupper og bruk av digitale løsninger med avstandsoppfølging/veiledning mot grupper av 
pasienter, pårørende og annet helsepersonell. 
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4.9  første avsnitt s 37 
 
I tillegg til teknologisk kompetanse vil kompetanse på samvalg, tverrfaglig helsepedagogisk kompetanse, 
koordinering, logistikk, ledelse og organisering bli stadig viktigere. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elin Rasmussen Grønvik 
konst. sykefaglig direktør 
Fagstab - fag, forskning og utdanning 
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