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Referat fra møte i Fagråd for pasientsamarbeid (FPS) 
  
Tid: 1.2.22 kl. 9.00-11.00 (Pause halvveis i møtet) 
Teams-møte   
 

Medlemmer 
Tilstede Forfall Navn Representerer 

X  Ann Sissel Helgesen Værnesregionen 

X  Liv Leth-Olsen Levanger, Verdal, Frosta 

X  Torill Strugstad Inn-Trøndelag 

X  Øyvind Bull Ytre Namdal 

X  Ingrid B Pedersen Indre Namdal 

X  Anne Johanne Lajord Midtre Namdal 

X  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  

X  Mona Lersveen Brukerrepresentant HNT 

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

Andre 
X  Jonas Sjømæling Kommunene - sekretariat 

X  Olav Bremnes HNT- sekretariat 

X  Nancy Haugan HNT- sekretariat 

 
 
Møteleder: Julie Røstad Kvam  Referent: Anne Kristine (Stine)Vevelstad 
 

Sak 
nr. 

Tid Tema 

1/22  Hvordan gjøre retningslinjer for pasientsamarbeid bedre kjent ut i 

organisasjonen? v/Olav og Anne Johanne  

Anne Johanne presenterte 3 rutiner utarbeidet i Namsos kommune, basert på 

samarbeidsavtalen. Se vedlagte lenker.  

Rutine for oppfølging av samarbeidsavtalen 

Retningslinje 1 Pasientsamarbeid 

Sjekkliste utskrivningsklar pasient 

De jobber med implementeringen. Det kan være ulike behov etter størrelse på 

kommune.  

Olav presenterte Rutine fra samhandling fra innleggelse til utskriving - HNT  

Prosesskart med lenker til dokumenter, beskriver hvem som gjør hva i løpet av 

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/fagrad-for-pasientsamarbeid
Namsos%20kommune%20-%20Rutine%20for%20oppfølging%20av%20samarbeidsavtale%20HNT.pdf
Namsos%20kommune%20-%20Retningslinje%201%20Pasientsamarbeid.pdf
Namsos%20kommune%20-%20Sjekkliste%20utskrivningsklar%20pasient.pdf
HNT%20-%20Rutine%20for%20samhandling%20fra%20innleggelse%20til%20utskriving%20-%20prosesskart.pdf
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pasientforløpet.  

Kommentarer; Rutiner fra Namsos kommune og HNT virker gode, systematiske 

og oversiktlige. Namsos sine rutiner kan brukes også i små kommuner. Kan 

bidra til å få ned avvikene. Utskrivningsklar er ikke det samme som utreiseklar. 

Epikrisene er ikke alltid ferdig når pasienten skrives ut, men da skal det være 

med nødvendig informasjon og forsvarlig at kommunen tar over ansvaret for 

pasienten. Dialog via forespørselsmelding er fin å bruke underveis i forløpet. 

Internt i HNT kan KE brukes til å dele erfaring. 

Spørsmål: Er det mulig å samle flere undersøkelser på samme dag?  

Følges opp i neste møte.  

2/22  Revidert skjema for samhandlingsavvik v/Olav og Arnhild. Det er en 

forenkling av Avviksskjema .  

Kommentarer; Det er fortsatt litt tungvint og ikke en digital løsning, noe som 

hadde vært ønskelig. Det kan ta lang tid fra avvik meldes til det kommer svar, og 

ikke alltid det kommer svar. Alvorlighetsgrad for pasient er litt uklart. Hva er 

pasienten/brukerens rolle i avviksmeldingene?  

Det skal sjekkes ut elektronisk mulighet.  

Følges opp i neste møte.  

3/22  Rutine for ledsager v/Nancy og Jonas 

Se presentasjon. Rutine for ledsager  ble vedtatt i ASU 20.1.22 og trer i kraft fra 

1.3.22. Det er en plan for implementering. Omhandler kun innleggelse. Viktig 

med skriftliggjøring så tidlig som mulig og dialog om behovet for ledsager med 

alle involverte.  

4/22  Handlingsplan for samhandling – utkast v/Jonas  

Se presentasjon Gjennomgang av utkast til Handlingsplan for samhandling   

Ønskelig at fagrådet avgir et høringssvar. Det er innkalt til ekstramøte 1 mars 

kl.14-15.30 for å jobbe med høringsuttalelse. Det er flere aktuelle tema for FPS, 

særlig kapittel om helhetlige og sammenhengende pasientforløp. Høringsperiode  

1.2.22 til 4.3.22. Webinar om Handlingsplanen 8.2.22.  

5/22  Rutine for hvordan vi tar opp saker mellom avdelinger i sykehuset og den 

enkelte kommune v/Julie og Nancy – Utsettes til neste møte 

6/22  Eventuelt!  

Orientering om første møte i gruppa samhandling barn og unge v/Jonas. Kort 

orientering om at det har vært oppstartsmøte i gruppa. Psykolog Øystein 

Winsnes fra HNT leder gruppa. Det ble tatt opp forventninger til prosjektet, sett 

på hvordan de kan løse oppdraget og lagt en plan for jobbing framover. Winsnes 

kan inviteres inn i et senere møte for statusoppdatering.  

 

 

file://///hntlenas01/home$/akvevelstad/Koordinerende%20enhet/Fagråd%20for%20pasientsamarbeid/21.11.25/2021.11.22%20Skjema%20samhandlingsavvik%20-%20utkast.pdf
01.02.22%20Revidert%20rutine%20for%20bruk%20av%20ledsager%20fra%20kommunen%20ved%20innleggelse%20av%20pasienter%20med%20spesielle%20oppfølgingsbehov%20i%20HNT.pptx
file://///hntlenas01/home$/akvevelstad/Koordinerende%20enhet/Fagråd%20for%20pasientsamarbeid/22.02.01/Rutine%20for%20bruk%20av%20ledsager%20fra%20kommunen%20ved%20innleggelse%20av%20pasienter%20med%20oppfølgingsbehov%20i%20HNT%20-%20Omforent%20forslag%20fra%20forhandlingsutvalget%20til%20ASU%20-%2005.01.22.pdf
Handlingsplan%20-%20PSU%2027.01.22.pdf
file://///hntlenas01/home$/akvevelstad/Koordinerende%20enhet/Fagråd%20for%20pasientsamarbeid/22.02.01/Handlingsplan%20helsefellesskapet%20i%20nordre%20Trøndelag%20-%20utkast%20til%20ASU%2020.01.22.pdf

