
                                                                    

  

  

 

  

   

  

 

 

MØTEREFERAT 
 

Møte:        KOLS fagnettverk 
Møtedato: 23.09.19 
Sted: Namsos bo og velferdssenter 
Møteleder: Ingunn Svendsen 
Referent: Kristin Dille  
Tilstede: Ingunn Svendsen, lungespl.Namsos kommune, Marthe Grongstad og 
Hildrun Mjøsund spl. fra Namdal rehabilitering, Malin Bostad Ingebrigsten, 
ergoterapeut Namsos kommune, Gjertrud Haagensen, spl. sykehuset Namsos, 
Ellen Tømmerås lungespl.Fosnes kommune, Astrid Marie Bakken, 
brukerrepresentant, Bjørn Olav Vist, fys. Grong, Malene Lie, lungespl. 
Sykehuset Levanger, Stine Malin Valstad fys. Verdal kommune 
Forfall: 
 

 

 

Nr Sak 

1 Lungesykepleier Ingunn Svendsen presenterer Namsos bo og velferdssenter 

2 De Kliniske ernæringsfysiologene Ingvild Thun og Inghild Storås har undervisning om Ernæring ved 
lungesykdom. 

 Ernæringsmessige konsekvenser 

 Lungevennlig kosthold 

 Overvekt 

 Undervekt 
 

PowerPoint vil bli sendt med som vedlegg 
 

3 Olav Bremnes fra samhandlingsavdelingen har innlegg om samhandling/samarbeid bruker, pårørende, 
kommune og sykehus 
Helhetlige tjenester, digital samhandling. Avklaring av ansvar for oppfølging mellom fastlege, bruker og 
hjemmetjenesten. 
Gjort spørreundersøkelse på hvordan vi bruker info vi får fra kommune og sykehus på tvers, svakheter 
og styrker med dette. 
Helseplattformen 
Velferdsteknologi 
Forskning 

 Refleksjoner: 
1. Samarbeide bedre om de multisyke 
2. Avstandsoppfølging 
3. Helseplattformen, nye muligheter 
4. Hvordan er drømmetjenesten/drømmesykehus? 

 
PowerPoint vil bli sendt med som vedlegg 



4 Brukerrepresentant Astrid Bakken har et innlegg der hun utfordrer oss på samarbeid mellom kommune 
og sykehus 
Hvordan kan vi få tak i brukere som har et behov for et tilbud om oppfølging 
Organisering for å bli bedre 
Mange som ikke vet om tilbud som finnes, eller ikke får til å ta kontakt 
Hvordan få en KOLS kontakt i distrikt der det ikke finnes tilbud 
Hvem har ansvaret for brukere og oppfølging etter ei sykehusinnleggelse 
Hvordan blir vi bedre? 
Informasjonsflyt til fastlegene, synliggjøre tilbudet vi har 
 
Diskusjon: 
Rehabiliteringstjenesten i Verdal har mange henvisninger til fysikalsk oppfølging. Har selv reklamert for 
sitt tilbud 
Namdal rehabilitering ønsker flere henvendelser, har nå flest henvisninger fra Levanger, skal nå på 
«fastlegeturne» for å informere om tilbudet 
 
Viktig at vi har bruker organisasjoner som krever. For å kunne kreve trenger man kunnskap 
 
LHL Nord Trøndelag har lag samling nå i oktober og da vil vår brukerrepresentant etterspørre lavterskel 
tilbud for personer med KOLS utenfor treningssenter.  
 

5 Info om ergoterapitjenesten og energi besparende metoder ved ergoterapeut Malin Bostad 
Ingebrigsten 
Tilrettelegging i hjemmet, kognitive utredninger, energiøkonomisering i egen hverdag, bistand på å søke 
på hjelpemidler 
 
PowerPoint vil bli sendt med som vedlegg  

6  Namdal rehabilitering informerer om  avtale med helseforetaket, og får ikke fylt opp 
rehabiliteringsplassene på denne avtalen. Henvisning må gå gjennom fastlegene gjennom VEHR 
(vurderingsenhet for rehabilitering) viktig at det blir skrevet gode søknader og at det er laget en mal for 
dette.  
Som en paradoks informerer vår brukerrepresentant igjen om at våre helseledere i Trøndelag har sagt 
at KOLS ikke er en kronisk sykdom og at man kun får et opphold når en får diagnosen, resten er 
kommunene sitt ansvar for videre oppfølging.  

7 Bjørn Vist fysioterapeut Grong opplyser om at de jobber med å få egne KOLS grupper i kommunen  

8 Neste møte er 18.11.2019 kl 10.00. Møtet vil foregå over Skype mellom sykehuset Namsos og Levanger. 
Kom gjerne med forslag for tema/undervisning i god tid 

  


