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Referat fra møte i Fagråd for pasientsamarbeid (FPS) 
  
Tid: 30.11.22 kl. 13.00 – 15.00 på Teams 
 

Medlemmer 
Tilstede Forfall Navn Representerer 

 X Ann Sissel Helgesen Værnesregionen 

X  Liv Leth-Olsen Levanger, Verdal, Frosta 

 X Annette Høin Inn-Trøndelag 

 X Øyvind Bull Ytre Namdal 

X  Ingrid B Pedersen Indre Namdal 

X  Anne Johanne Lajord Midtre Namdal 

   Klinikk for psykisk helsevern og rus 

Fra 14.15  Kristin Eggen Klinikk for medisin og rehabilitering 

X  Arnhild Jacobsen Klinikk for medisin og rehabilitering 

 X Siri-Gunn Sagvik Klinikk for kirurgi 

   Klinikk for kirurgi 

 X Bine Kristoffersen Klinikk for barn og familie 

Observatører 
 X Turid Eian Brukerrepresentant kommunene 

X  Gunhild Lein Lersveen 
(Bjørn M Lyngstad permisjon) 

Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester  

 X Mona Lersveen Brukerrepresentant HNT 

X  Anne Kristine (Stine) 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: Anne Kristine (Stine)Vevelstad 
 

Sak 
nr. 

Tid Tema 

15/22 13.00- 
13.05 

Nyvalg av leder v/sekretariatet – Utsatt, HNT jobber med å få det på plass 

 13.05- 
13.10 

Godkjenning av referat Fagråd for pasientsamarbeid 13.09.22 

Godkjent med kommentar til sak 14/22. Ny prioritert oversikt angående 

Handlingsplanen er ikke ettersendt, vil bli vedlagt dagens referat.   

 

16/22 13.10- 
13.30 

Forhåndssamtaler og Behandlingsbegrensning, dokumentasjon i 

Helseplattformen v/Peder Broen, lege Trondheim kommune. 

Det gjelder dokumentasjon av det som er bestemt om pasientens siste levetid, 

når dette er planlagt. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra HF og 

kommune har sammen kommet fram til løsningen. Pasientens egne ønsker lastes 

https://hnt.no/helsefaglig/samhandling/fagrad/fagrad-for-pasientsamarbeid
file://///hntlenas01/home$/akvevelstad/Koordinerende%20enhet/Fagråd%20for%20pasientsamarbeid/2022/2022%20Høst/22.09.13%20Referat%20Fagråd%20for%20pasientsamarbeid.pdf
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fra HelsaMi, det er innlagt kommentarfelt fra kliniker. Nye notater kan legges til, 

tidligere notater blir liggende. 3 funksjonsvurderingsverktøy brukes på tvers.  

 

Det ble vist bilder av hvordan dokumentasjonen gjøres i Helseplattformen. 

Dokumentasjonen er lett tilgjengelig for behandlere både i kommunen, på 

St.Olavs, og i legevakta, noe som oppleves veldig bra. Som sykehjemslege kan 

de se epikriser og medikamentlister i sann tid, trenger ikke få det tilsendt.   

 

17/22 13.00- 
14. 

Status om HelsaMi i Helseplattformen v/Julia Nemeth, Helseplattformen 

Se presentasjon 

 

18/22 14.10- 
14.30 

Orienteringer: 

-Fagnettverk kreft og palliasjon v/Olav  

Arbeidsgruppe i kommunen og sykehus jobber med implementering av 

pakkeforløp kreft. Se presentasjon nedenfor. 

-Arbeidsgruppe barn og unge v/Nancy  

Det jobbes godt, workshop med 100 deltakere på Stiklestad og Namsos. Håper 

på oppfølging til våren. Mål: omforent modell for samhandlinga, få til konkrete 

samhandlingsforløp. Se presentasjon nedenfor. 

 

19/22  14.30- 
14.45 

Oppdatering av prioriteringer Handlingsplan for samhandling v/Olav 

Se presentasjon 

På gang i 22/23: Helhetlige pasientforløp akutt syke, fra hjem til hjem. Sterk 

involvering fra kommunene. Arbeidet videreføres, fagråd for helseberedskap og 

akuttmedisin hovedansvar.   

Prosjekt i samarbeid mellom Verdal kommune og Sykehuset Levanger. Fokus på 

felles behandlingsplan. Pasient i kommunal institusjon - hvordan unngå at 

pasienten må legges inn. 

Samhandlingsavvik, se rapport. Forslag til forbedringstiltak, retningslinje for 

samarbeid må gjøres mer kjent.  

Aktuelle saker framover:  

Palliativ plan/behandlingsplan,  

Rehabilitering – Helsefellesskap vil gjerne ha med vårt fagråd angående dette, 

Hvordan jobbe for at rehabilitering blir en del av forløpet – avklare 

ansvarsforhold.  

Pakkeforløp kreft hjem.  

Møteplasser – Nettverk for koordinerende enheter. Etterspurt fra kommuner og 

helseforetaket. Behov vurderes tidlig neste år. Kommentar: lurt å få med noen 

som brenner for det!    

Viktig at FPS har god kjennskap og er involvert i det som foregår. 

https://helseplattformen.no/helsami
HelsaMi%20Møte%20Fagråd%20for%20pasientsamarbeid%20i%20nordre%20Trøndelag%2030112022.pdf
2022.11.30%20Fagråd%20for%20pasientsamarbeid%20-%20prioriteringer.pdf
Rapport%20samhandlingsavvik%202021%20mellom%20kommuene%20og%20Helse%20Nord-Trøndelag.pdf
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20/22 14.45- 
14.55 

Planlegging av 2023 – prioriterte saker, møteplan v/Olav 

Forslag til møteplan 2023 – endelig beslutning når ny leder er på plass 

Det ble gjort en kort evaluering av møtet; Greit innhold, nyttig med erfaringer 

fra Helseplattformen. Litt lavt engasjement fra deltakerne.   

Ble ikke konkludert med hvordan informasjonen fra Broen kan tas videre i vårt 

fagråd.  

 14.55- 
15.00 

Eventuelt: Informasjon om Helsedirektoratets E-læring om IP og koordinator 

som ansatte i HMN tildeles via Kompetanseportalen. Ansatte i kommunene kan 

ta kurset ved å bruke pålogging via BankID Individuell plan og koordinator 

(helse-midt.no) 

Tilsvarer dette kurset: Koordinator og individuell plan - et e-læringskurs på 

Kompetansebroen Kompetansebroen 

 

 

../../2023/Møteplan%202023%20Fagråd%20for%20pasientsamarbeid.docx
https://helseplattformen.no/kommunene-og-helseplattformen
https://kurs.helse-midt.no/Sider/Individuell-plan-og-koordinator.aspx
https://kurs.helse-midt.no/Sider/Individuell-plan-og-koordinator.aspx
https://www.kompetansebroen.no/courses/koordinator-og-individuell-plan
https://www.kompetansebroen.no/courses/koordinator-og-individuell-plan

