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Fagråd for pasientsamarbeid 
 
Referat 
 
Tid: 04.05.21 kl. 14.00-15.30 
Sted:  Teams-møte  
 

Medlemmer 
Tilstede Forfall Navn Representerer 

X  Ann Kirsten B.Øien Værnesregionen 

 X Liv Leth-Olsen Levanger, Verdal, Frosta 

X  Mimi Jørstad Inn-Trøndelag 

X  Øyvind Bull Ytre Namdal 

X   Ingrid B Pedersen Indre Namdal 

X  Anne Johanne Lajord Midtre Namdal 

X  Tone Lervåg 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 Vevelstad Koordinerende enhet HNT- sekretær 

Andre 
 X Anne K N Solberg KS- sekretariat 

X  Olav Bremnes HNT- sekretariat 

X  Nancy Haugan HNT- sekretariat 

 
 
Møteleder: Mimi Jørstad Referent: Anne Kristine (Stine) Vevelstad 
 

Sak nr. Tema 

 Gjennomgang av tilstedeværelse og avklaring av møteledelse 

Se liste over for tilstedeværelse i møtet.  

Leder i fagrådet er enda ikke på plass. Nestleder Mimi Jørstad ledet møtet.  

6/21 Forventningsavklaring og rammer for fagrådet v/Mimi Jørstad   

Det er et stort og omfattende fagråd. Fagrådet kan jobbe med noen saker selv, men bør 

ikke fokusere for mye på detaljer i rutinene. Kan finne viktige saker å jobbe med og 

avklare hvem som kan være aktuell for å jobbe videre med saken.  

Et viktig spørsmål: Er samhandlinga mellom oss godt koordinert sånn at pasient/bruker 

opplever sømløse tjenester?  
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7/21 
 

Samhandlingsavvik 2020 v/Olav Bremnes. Se presentasjon og rapport 

Samhandlingsavvik 2020 

Gjennomgang av vedlagte presentasjon. Det meldes flere avvik fra kommunene enn fra 

HNT og trolig er det mange flere avvik enn det som meldes. Avviksmeldingene kan 

hjelpe oss å se hva vi spesielt bør være oppmerksom på i samhandlinga og kan danne et 

grunnlag for forbedringstiltak.  

 

Presentasjonen inneholder 6 forslag til forbedringstiltak i 2021: 

1. HNT har fokus på gode informasjon tidsnok før pasienten skrives ut fra 

sykehuset.  

Fortsette implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i kommuner og HNT 

for programområdene «Trygg utskrivning» og «Tidlig oppdagelse av forverret 

tilstand». 

Tilstrekkelig helseopplysninger ved melding om USK - hvordan? 

2. Kommunene har fokus på å sikre god informasjon ved henvisning / innleggelse 

i sykehus 

3. Implementere felles retningslinjer for legesamarbeid 

4. Regionalt samarbeid for å utarbeide felles rutiner for samhandlingsavvik, i 

samarbeid med helseplattformen? 

5. Revidere skjema for samhandlingsavvik 

6. Styrke samarbeidet om stormottakere av helsetjenester. 

  Fase 1: Samarbeidsmøter med DMS`ene, Klinikk for medisin / rehab / kirurgi 

            Samarbeidsmøter mellom vertskommune Levanger og Namsos og sykehusene  

  Fase 2: De øvrige kommunene i nordre Trøndelag involveres i dette arbeidet i  

            2021 

 

Fra diskusjonen:  

 Tungvint å melde avvik, håper på digitalt i framtiden.  

Avvik er noe konkret som fagrådet kan ta tak i.  

 Store framskritt i samhandlingen med PLO-meldingene. 

 Viktig med fokus på avvikskultueren i egen organisasjon.     

 Må kjenne til samarbeidsavtalen og sitt ansvar, for å vite hva det kan meldes 

avvik på.    

 Fagrådet må bidra til å gjøre samarbeidsavtalen kjent.  

 Forslag om at kommunene og HNT gjør noe sammen når det gjelder 

implementering av samarbeidsavtalen. Kan være ulikt i store og små 

kommuner/organisasjoner. 

 Håndtering av avvik, må være vits i å melde.  

 Forslag om at fagrådet kan ha en overvåkingsfunksjon når det gjelder tiltakene.  

 Det må jobbes både med det enkelte avvik og systemnivået.    

 

 Oppsummering: 

Implementering av samarbeidsavtalen i kommuner og HNT: Anne Johanne Lajord og 

Olav Bremnes ser sammen på rutiner/system knyttet til implementering. Medlemmer i 

fagrådet sender til Anne Lajord eventuelle forslag til hvordan det kan gjøres.  

Samhandlingsavvik%20-%202020.pptx
Rapport%20samhandlingsavvik%202020%20mellom%20kommuene%20og%20Helse%20Nord-Trøndelag.pdf
Rapport%20samhandlingsavvik%202020%20mellom%20kommuene%20og%20Helse%20Nord-Trøndelag.pdf
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Alle fagrådsmedlemmene ser nærmere på forbedringsforslagene for 2021 i lista over. 

Ta det gjerne tilbake i egen organisasjon/kommuneregion for å få innspill.  

 

Hvordan det skal jobbes videre med samhandlingsavvikene følges opp og konkretiseres 

i neste møte i fagrådet. 

 

8/21 Samarbeid om barn og unge v/Nancy Haugan. Se presentasjon 

Gjennomgang av vedlagte presentasjon. Hvordan få til gode helhetlige tjenester for 

barn og unge med behov for sammensatte tjenestetilbud? En konkret oppgave fra ASU 

gitt til fagråd for pasientsamarbeid i samarbeid med andre fagråd etter behov. Det skal 

gis tilbakemelding til ASU 8.6.21 om hvordan det skal jobbes videre med dette.  

Fra diskusjonen 

 Bør få på plass et arbeidsutvalg med engasjerte folk, som jobber videre med 

dette.  

 Dette er den mest komplekse brukergruppen som også omfatter tjenester utenfor 

helse.  

 Henvisninger kan bli avvist i spesialisthelsetjenesten, men barnet/ungdommen 

kan likevel ha behov for oppfølging.  

 Mål er å bedre samarbeidet rundt barn/unge med komplekse behov.  

 Se på suksesserfaringene i samhandlingen.  

Oppsummering: 

Bine Kristoffersen melder seg som medlem av arbeidsutvalg som jobber videre med 

saken. Medlemmene i fagrådet sjekker ut i sine kommuneregioner/organisasjoner og 

melder aktuelle medlemmer til Bine Kristoffersen innen neste møte i fagrådet.  

Sammensetning og mandat for arbeidsutvalget følges opp i neste møte i fagrådet.  

9/21 Møteplan for fagrådet  

Det ble ikke laget en møteplan for resten av året, men avtalt neste møte 25 mai kl.14-

15.30. Anne Kristine Vevelstad inviterer. 

 

 

04.05.21%20Samarbeid%20om%20barn%20og%20unge%20Etablering%20av%20arbeidsgruppe.pptx

