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Til orientering: Fagråd tjenesteavtale 2
Fagråd tjenesteavtale 2/ Fagråd for koordinerende enheter/ Forum for koordinerende enheter (kjært barn
har mange navn) 
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/fagrad-koordinerendeenheter/SitePages/Hjemmeside.aspx
Fagrådet har representanter fra alle 6 kommuneregionene, Helse Nord Trøndelag HF (HNT) og
brukerrepresentant. Medlemmene finner du på samhandlingsida. https://hnt.no/helsefaglig/samhandling Det
er Kommunenes sentralforbund (KS) som «oppnevner» de kommunale representantene.
Mandat
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/hnt/fagrad-koordinerendeenheter/Delte%20dokumenter/Mandat%20med%20aktuelle%20lenker%20%20for%20Fagråd%20for%20koo
rdinerende%20enheter.pdf
Oppgaver for fagrådet :
 Utgangspunkt i Tjenesteavtale 2
https://hnt.no/Documents/Samhandling/Samarbeidsavtalen,%20tjenesteavtaler%20og%20felles%20r
utiner/Tjenesteavtale%202.pdf
 Oppgaver som Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) etterspør
 Oppgaver som fagrådet vurderer som viktig/nyttig i samarbeidet om pasienter med behov for
koordinerte tjenester
 Holde Kontakt med andre fora og nettverk som arbeider med pasienter med behov for koordinering
av tjenester.
Organisering
Fagrådet består av leder og representanter fra de koordinerende enhetene i kommunene og helseforetaket
(HNT). I tillegg brukerrepresentant. Vervene for leder og sekretær går på omgang, med rullering hvert annet år.
Det oppnevnes arbeidsutvalg med to deltakere fra kommunen og HNT. Fagrådet legger årlig møteplan. Alle
møtene med unntak av 1 vår- og 1 høstmøte er videomøter.
Det arrangeres 1 årlig fagdag (1. tirsdag i september)
Rapportering/publisering
 Årlig rapportering til ASU https://ekstranett.helsemidt.no/1007/samarbeidsutvalg%20HNT/default.aspx
 Møtereferater, dokumenter legges ut på felles internettsider for samhandling.
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling
Fagnettverk
I tillegg til fagråd er det opprettet en del fagnettverk som har sin egen nettside på samhandlingsida.
http://hnt.no/helsefaglig/samhandling#fagnettverk
Alle fagnettverkene er forankret i ASU.
Fagnettverk for -Ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling, -Migrasjonshelse, -Demens og
alderspsykiatri, KOLS. Alle disse nettverkene jobber for pasientgrupper som svært ofte har behov for
koordinering av tjenester. Av den grunn skal disse fagnettverkene kobles tydeligere opp mot Fagrådet for
tjenesteavtale 2. Fagnettverkene skal inviteres inn i fagrådets møter etter oppsatt årsplan.
Hensikten med det, er blant annet å dele kunnskap på tvers av fagråd og fagnettverk. Spre kunnskap om
hverandre/dele erfaring. Fagnettverket skal årlig rapportere sin aktivitet til fagrådet, som tar dette videre til
ASU.
For mer informasjon:
Ta kontakt med: Nancy Haugan (leder fagrådet) tlf: 740 98935
Tone Haugan, rådgiver samhandlingsavdelingen tlf: 950 68 055

