
 
 

 

Møtereferat 
Møte: KOLS fagnettverk 

Møtedato: 29.04.2019 

Sted: Sykehuset Levanger møterom M114 

Møteleder: Mariann Håpnes 

Referent: Mariann Håpnes 

Tilstede: Sykehuset Namsos: Kristin Dille, Gjertrud Hågensen.  

Brukerrepresentant: Astrid Marie Bakken. 

Sykehuset Levanger: Vigdis Fossland, Anita Gjønnes, Mona Lund Veie, Bodil Worum, Kristian 

Davidsen. 

Verdal Kommune: Stine Malen Valstad, Lene Antonsen 

 

Forelesning om KOLS  Overlege i lungesykdom P.A Oppegaard hadde 

forelesning om KOLS, med blant annet fokus på 

yrkesrelatert KOLS. Bønder er spesielt utsatt og 

dette vil kunne ha et stort inngripen i personens 

liv. Avsluttet med å snakke om betydningen av 

rehabilitering til pasienter med KOLS 

Gruppetilbud til innbyggere med lungesykdom i 

Verdal kommune v/ fysioterapeut Stine Malen 

Valstad 

Startet som et minipilotprosjekt med et eget 

gruppetilbud til personer med 

respirasjonsproblemer våren 2017. Et flott tilbud 

som er etterspurt og er i dag et fast tilbud i 

kommunen. 

Legger ved presentasjonen som Stine hadde  

Trygg utskrivning, tanker rundt prosjekt v/ fag 

og forskningssykepleier Hilde Daleng 

 

Har tidligere levert inn en innovasjon søknad, 

som i konkurransen med gode søknader, nådde 

Kols Hjemme –lengre og bedre ikke frem. Målet 

med prosjektet 

-Utvikle lærings og mestringstiltak ved hjelp av 

teknologiske løsninger rettet mot den enkelte 

pasient og dennes pårørende. 

-Bruk av toveiskommunikasjon til opplæring og 

som brukerstøtte for pasient, pårørende og 

personell.   

Jeg har ikke klart å gi slipp på den ideen og 

pasientgruppen, presenterte en ide om å skrive 

en såkornsøknad, plukke søknaden ifra 



 
 

hverandre og søke på en del av prosjektet. 

Hadde en liten kartlegging over hva som 

fungerer  ved dagen samhandling. 

Kom gjerne med tilbakemeldinger hvis dere har 

innspill. 

Email: Hilde. Daleng@helse-nordtrondelag.no 

Reinnleggelse for pasienter med KOLS i HNT 

2016 -2018 v/ Mariann Håpnes 

Andel reinnleggelse er redusert fra 35,7% til 29,8 

% ved sykehuset Levanger og fra 37,6 til 27% ved 

sykehuset Namsos 

Se presentasjon 

Eventuelt Mange medlemmer i nettverket har langt og 

kjøre. Enighet om at de 2 møtene i året som vi 

treffes bør utvides til å vare i 4 timer. 

Avsluttet med at Trønderavisa kom og laget en 

reportasje om KOLS fagnettverket 

 

 

  

 


