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Fagråd for pasientsamarbeid 
 
Referat 
 
Tid: 15.02.21 kl. 12.00-13.30 
Sted: Skypemøte  
 

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  Jonas Sjømæling KS- sekretariat 

X  Olav Bremnes HNT- sekretariat 

X  Nancy Haugan HNT- sekretariat 

 
 
Møteleder: Olav Bremnes Referent: Nancy Haugan 
 

Sak nr. Tema 

1/21 Presentasjon av medlemmer 

Først møte i nyetablert fagråd for pasientsamarbeid. 

Se tilstedeliste over. 

Fullt oppmøte med unntak av ett medlem som hadde problem med påkobling. 

 
2/21 Presentasjon revidert samarbeidsavtale og fagrådsstruktur  

v/ sekretariatet (Olav Bremnes, Jonas Sjømæling, Nancy Haugan) 

• Gjennomgang av hovedinnhold i revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-

Trøndelag og kommunene i nedslagsfeltet, spesielt med fokus på retningslinje 1 

om pasientsamarbeid. 
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• Gjennomgang av fagrådsstruktur og mandatet for fagrådet for pasientsamarbeid 

 

Se også vedlagt presentasjon 

 
3/21 
 

Konstituering av fagrådet 

 

Det skal velges en leder og en nestleder, hvorav en fra kommune og en fra 

helseforetaket. Til neste møte i fagrådet avklares kandidater for disse to vervene.  

 

Anne Kristine Vevelstad stiller som sekretær for fagrådet.  

Leder, nestleder og sekretær utgjør et arbeidsutvalg for fagrådet. 

 
4/21 Forventninger og innspill fra fagrådsmedlemmene 

- Bra med mål om tettere og bedre sammenheng mellom arbeidet i fagråd og 

ASU/PSU 

- Krevende og stort mandat, viktig å greie å ta tak i noen konkrete 

problemstillinger som kan føre til bedre pasientbehandling 

- Utfordrende å se hvor en skal starte- hvordan jobber vi for å bli kjent med 

hverandre og hverandres ståsted/ hverdag og praksis?  

- Kan vi få drahjelp ved at vi også samtidig skal jobbe sammen om 

helseplattformen? 

- Ønske om fokus på pårørende – viktig også for pårørende at samarbeid mellom 

sykehus og kommune fungerer godt 

- Avklaringer i melderutiner mellom sykehus og kommuner 

- Jobbe med rutiner for polikliniske pasienter- kommunen vil gjerne komme 

tidligere inn der det er mulig 

- Unik sjanse til å se på risiko- og forbedringsområder 

- «Pasientsamarbeid» - vi må passe på brukerfokuset 

Oppsummert: 

Forventningene som kom fram handlet om både detaljer og rutiner, men også et ønske 

om å bli bedre kjent med hverandre og å bidra til å etterleve samarbeidsavtalen. 

5/21 Veien videre 

- Kandidat til leder og nestleder avklares til neste møte 

- Saker til neste møte meldes til sekretariatet foreløpig (Nancy, Olav)  

- Neste møte blir også på skype – 16.mars kl.13.30-15.30 

Anne Kristine (Stine) inviterer 

 

 

 


