
Mandat for etablering og drift av KOLS (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) 

fagnettverk i Nord- Trøndelag 

1. Bakgrunn:  

Forekomsten av KOLS er økende, innen 2020 antas KOLS å være den 3. hyppigste 

dødsårsaken i verden. Å leve med KOLS kan etter hvert i forløpet gi betydelige 

helseproblemer. Oppfølging av personer med alvorlig/ svært alvorlig KOLS er en type 

tjeneste som fordrer spesiell kompetanse og nært samarbeid mellom faggrupper i 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

Det er utarbeidet Gjennomgående pasientforløp for pasienter med KOLS i Nord- Trøndelag.                              

Det er behov for implementering av forløpet i 1. og 2.linjetjenesten, noe som fagnettverket 

skal bidra til. 

2. Mål:  

Bygge et kompetansemiljø som yter faglig bistand til brukere i ulike faser av sykdommen og 

til pårørendegruppen. 

3. Målgruppe:  

Helsepersonell i spesialist/ - og kommunehelsetjenesten. 

4. Organisering: 

KOLS Fagnettverket er et nettverk av helsepersonell både fra 1. og 2. linjetjenesten og drives 

i samarbeid mellom partene  
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Deltagere Arbeids- og ansvarsområde 

Sykepleier(e) HNT, Sykehuset 
Namsos 
Sykepleier(e) HNT, Sykehuset 
Levanger 

Etablere KOLS fagnettverk. 
Delta aktivt på møter i 
fagnettverket. 
 

Helsepersonell i 
kommunehelsetjenesten 

Delta aktivt på møter i 
fagnettverket. 
Være KOLS koordinator i 
egen kommune og sørge for 
at kontaktinformasjonen er 
oppdatert til enhver tid 

Brukerrepresentant Representere 
brukerorganisasjonen på 
vegne av pasienter og 
pårørende 

http://eqshnt/cgi-bin/document.pl?pid=hnt&DocumentID=20894&UnitID=1207


5. Oppgaver: 

 Fagnettverket skal årlig gjennomføre 3-4 møter, med relevante tema som bidrar til 
kompetansebygging/ kompetansedeling i kommune og spesialisthelsetjeneste 

 Leder og sekretærfunksjon går på omgang 

 Etablere kontaktinformasjon om KOLS fagnettverk og KOLS-koordinator i kommune 

 Utarbeide brosjyre med kontaktinformasjon   

 Etablere felles hjemmeside med lenke til samhandlingsiden. 
https://hnt.no/helsefaglig/samhandling   

 Arrangere fagdager når det er hensiktsmessig  
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