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Referat fra møte i Fagråd for pasientsamarbeid (FPS) 
  
Tid: 28.09.21 kl. 10.00-14.00  
Sted: Grand Hotell Steinkjer  
 

Medlemmer 
Tilstede Forfall Navn Representerer 

X  Ann Sissel Helgesen Værnesregionen 

X  Liv Leth-Olsen Levanger, Verdal, Frosta 

X til lunsj  Mimi Jørstad Inn-Trøndelag 

 X Øyvind Bull Ytre Namdal 

 X Ingrid B Pedersen Indre Namdal 

 X Anne Johanne Lajord Midtre Namdal 

X til lunsj  Julie Røstad Kvam Klinikk for psykisk helsevern og rus 

 X Kristin Eggen Klinikk for medisin og rehabilitering 

 X Arnhild Jacobsen Klinikk for medisin og rehabilitering 

X  Siri-Gunn Sagvik Klinikk for kirurgi 

 X Ganna Westvik Klinikk for kirurgi 

X  Bine Kristoffersen Klinikk for barn og familie 

Observatører 
X  Turid Eian Brukerrepresentant kommunene 

X  Bjørn M Lyngstad Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester  

   Brukerrepresentant HNT 

X  Anne Kristine (Stine) Vevelstad Koordinerende enhet HNT- sekretær 

Andre 
X  Jonas Sjømæling KS- sekretariat 

X til lunsj  Olav Bremnes HNT- sekretariat 

X  Nancy Haugan HNT- sekretariat 

 
 
Møteleder: Olav, Nancy og Stine                                 Referent: Anne Kristine (Stine)Vevelstad 
 

Sak nr. Tid Tema 

 10.00 –  
10.10 

Gjennomgang av tilstedeværelse og møteledelse 

Første fysiske møte, kort presentasjonsrunde. Ny representant fra 

Værnesregionen Ann Sissel Helgesen. Siste møte for nestleder Mimi Jørstad. 

Sekretariatet takker for samarbeidet og lykke til i ny jobb.  

Ny representant fra Inn-Trøndelag må inn.   

Brukerrepresentant fra HNT må inn, Olav og Nancy følger opp.   

14/21 10.10 –  
11.30 

Forventningsavklaring og rammer for fagrådet Innledning v/Mimi Jørstad 

Hvordan skal fagrådet jobbe? Hvordan utveksle informasjon fra/til fagrådet?  

 

Fra dialogen/erfaringsutvekslingen:  

 Fagrådet, mandatet og samarbeidsavtalen bør være kjent i hele 

organisasjonen.  

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/fagrad-for-pasientsamarbeid
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 ASU ansvar for bak-apparat og forankring i ledelsen. 

 Representantene må kjenne organiseringen i kommunene/klinikkene de 

representerer, vite hvem de skal kontakte. 

 Det formelle nivået, kommunalsjef, klinikkledere er ansvarlig. 

 KE i kommunene kan være et kontaktpunkt.  

 Etterspørre saker fra ledernivået i forkant av møter, sende ut/gjennomgå 

referat etter møter.   

 I HNT er fagrådet ikke godt kjent ut i organisasjonen. 

 Seksjonsledergruppen kan brukes, oftest mer detaljerte saker enn dette 

forum. KE internt i HNT kan brukes på overordnet systemnivå.  

 Bruke strukturer som allerede fins, system for internkontroll. 

 Sakssortering, identifisere utfordringer, finne løsninger. 

 Aktuelle tema: Pasientopplevelser - brukerundersøkelser. 

Samhandlingsavvik.  

Til hjelp i implementeringsarbeidet foreslås en enkel informasjon om fagrådet 

og samarbeidsavtalen, f.eks video. Statsforvalteren kan bidra med midler.  

 

- Erfaringer fra Fagråd for Pasientsamarbeid St.Olavs v/Nancy Haugan 

Se presentasjon. Noen representanter fra høyere ledernivå enn vårt FPS. 

Gjennomført 3 møter - fortsatt litt på leting etter hva de skal jobbe med.  

Leder Lars Erik Laugsand fra St.Olavs og nestleder Elisabeth Kimbell fra 

Trondheimsregionen. 

 

Oppsummering v/Mimi: Viktig med forankring i alle ledd. Må gjøres ulikt på 

ulike nivå i organisasjonen. God ide med video eller lignende.  

Representantene bør lage seg en oversikt over hvem de representerer. Bli kjent 

med hverandre på tvers.  

15/21 11.30 –  
12.00 

Handlingsplan for samhandling 2022 – 2026 v/Jonas Sjømæling 

Se presentasjon. Helsefellesskap nasjonalt pålegg – godt i gang i Nord 

Trøndelag gjennom tidligere samarbeidsavtaler.  

Nytt lovkrav Helse og omsorgstjenesteloven: skal beskrives hvordan partene 

skal samarbeide. Temaet følges opp i senere møter.   

 12.00 – 
12.30 

Lunsj 

16/21  12.30 – 
13.00 

Fagnettverk demens og alderspsykiatri v/Linda Gjøra (på Teams) 

Se presentasjon. Ønsker å opprette demensforum i nordre del av Trøndelag. 

Reetablering av fagnettverk som har vært for Namsos. Konferanse våren 2022, 

nettside.   

17/21 13.00 – 
13.20 

Fremragende akuttmottak fase II og akuttmedisinske planer  

v/Lars Kverkild (på Teams) 

Se presentasjon. Jobbes med felles nåsituasjon og fremtidig mål-bilde.  

Fagråd for retningslinje 6. Fagrådet kan gjerne komme med innspill, det er 

noen felles interesser.  

2021.09.28%20Fagråd%20pasientsamarbeid%20ved%20St.Olav.pdf
Handlingsplan%20for%20samhandling%202022%20-%202026.pdf
28.09.21%20Demensforum%20NT.pdf
Akuttmedisinsk%20kjede%20Møte%20fagråd%20pasientsamarbeid%2028.09.21.pdf


FAGRÅD FOR KOORDINERENDE ENHETER 

Side 3 av 3 

  

 

 

 

 13.20 –  
13.30 

Pause 

18/21  13.30 – 
13.45 

Samarbeid om barn og unge v/Bine Kristoffersen og Nancy Haugan 

Se presentasjon brukt i tidligere møte.  

Arbeidsgruppe: 6 fra kommuneregionene, 3 fra HNT, 1 brukerrepresentant, 

Statsforvalteren v/Reidun Korsøen.  

Leder av gruppa psykolog Øystein Winsnes HNT.  

Mangler representant fra Indre Namdal. Representant fra Værnesregionen 

innmeldt i etterkant av møtet.  

Skal omhandle både psykiatri og somatikk. Arbeidsgruppa ser nærmere på hva 

det skal omfatte – eventuelt flere grupper.  

Eksempel fra Helse Fonna, felles forløp og nettside mellom kommuner og 

sykehus når det gjelder barn og unge.   

 

Brukerrepresentant, pårørende eller fra ungdomsrådet. Nancy sjekker ut. 

Gruppen er så godt som fulltallig - Bine ber Winsnes kalle inn til første møte. 

19/21  13.45 –  
13.55 

Orienteringssaker 

Styringsinformasjon – alvorlig syke barn v/Jonas Sjømæling – utsettes til neste 

møte.  

Prosjekt - yngre personer med demens v/Bjørn Lyngstad: 

Skal lages bedre pasientforløp for yngre personer med demens og deres 

pårørende. Forankringsarbeid, bredt sammensatt styringsgruppe, mange 

involverte. Kunnskapsgrunnlag og forskningsdel, intervju med brukere, 

pårørende, kartlegging av kompetanse og kapasitet. Satsing 3-4 år framover. 

Behovet er stort, mye som må gjøres. Kan løftes inn i ASU etter hvert.  

20/21 13.55 –  
14.00 

Møteplan: Deltakerne foretrekker fysisk møte. Møtet 27.10.21 avlyses til 

fordel for et lengre fysisk møte 25 november. Invitasjon via Outlook.   

 

Annet: Leder (ansvar HNT) og nestleder (ansvar kommunene) må være på 

plass til neste møte.  

 

 

2021.05.28%20Presentasjon%20Samarbeid%20om%20barn%20og%20unge%20Etablering%20av%20arbeidsgruppe%20(1).pdf
https://helse-fonna.no/barn-og-unges-helseteneste

