
 

 
Friskliv i Nord - Trøndelag 

Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag vil innen 12. juli 

fordele frisklivsmidler i 

fylket. Det var til sammen 

kommet inn søknader for ca 

1,6 mill og tildelingssummen 

er kr 850.000,-. Midlene vil 

blant annet bli sett i 

sammenheng med 

kommunenes 

samfunnsplaner og 

helhetsbildet fra kommunene 

i forhold til alle søknader til 

FM innen helseområdet. 

Det arrangeres nasjonal 

frisklivskonferanse i Oslo 

18.-20. november 2015. 

Begrenset antall plasser, vær 

rask når programmet 

kommer. Sendes ut i løpet av 

juni.  

 

Kurs for frisklivsansatte i 

Namdalen 

Onsdag 17. juni arrangerer 

Verdal Frisklivssentral kurs i 

elektronisk dokumentasjon – 

Profil – for alle ansatte i 

Frisklivssentraler i 

Namdalen. Kurset avholdes i 

kommunestyresalen i 

Namsos Samfunnshus 

onsdag 17. juni fra  

 

 

 

 

kl. 09.30 – 14.00. Kontakt 

Sissel Pettersen for mer info. 

 

Marthe og Joralfs 

hjelpefond for 

funksjonshemmede 

Namsos var en av 6 

kommuner i Nord-Trøndelag 

som deltok på pilotprosjektet 

«Ut på tur, aldri sur» i 2014. 

Et pilotprosjekt for lavterskel 

uorganisert friluftsliv for 

funksjonshemmede, hvor 

målsettingen var: Å 

stimulere til fysisk aktivitet  

og naturopplevelser for 

funksjonshemmede i alle 

aldre. Det ble gjennomført 66 

ulike aktiviteter med til 

sammen 862 personturer i de 

seks kommunene. Stiftelsen 

Marthe & Joralfs Hjelpefond 

sto bak prosjektet, og har 

som formål å gi midler til 

lag/organisasjoner som 

arrangerer 

friluftsarrangement for 

funksjonshemmede i alle 

aldre i Nord-Trøndelag. 

Prosjektet ble presentert på 

Snåsa 11. juni. 

Les mer på 

www.hjelpefondet.no 

 

 

 

 

 

 

Tjenesteavtale 10 – 

samarbeid mellom 

kommuner og helseforetak 

om forebygging 

Folkehelsekoordinator Sissel 

Pettersen sitter som nestleder 

i arbeidsgruppen for 

tjenesteavtale 10. Det er 

tilsammen 13 medlemmer i 

fagrådet, og fokusområdet i 

2015 vil være friskliv og 

lærings- og mestringstilbud. 

Det er besluttet av 

Administrativt 

samarbeidsutvalg (ASU) at 

folkehelsekonferansen som  

hvert år har blitt arrangert av 

fagrådet heretter arrangeres 

av Folkehelsealliansen i  

Nord-Trøndelag. Dette vil 

gjelde fra 2016. 

 

Treningskontakt 

Det er sendt ut tilbud til alle 

kommuner om kursing av 

treningskontakter. En 

treningskontakt er en 

støttekontakt med 

gjennomført kurs i 

planlegging og 

tilrettelegging av fysisk 

aktivitet for mennesker med 

psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer. 

Treningskontakten inngår 

ofte i kommunens tilbud om  
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personlig assistanse. I Nord-

Trøndelag er det utdannet 

nærmere 170 

treningskontakter siden 2010. 

Frivillige organisasjoner, som 

kreftforeningen, har gode 

erfaringer med bruk av 

treningskompiser-/kontakter.  

I Nord Trøndelag har fokuset 

vært å engasjere kommunalt 

lønnede treningskontakter, 

og ikke så mye basert på 

frivilligheten. 

Rehabiliteringstanken er 

sentral i 

treningskontaktordningen. 

Det skal være 

tidsavgrensede, planlagte 

prosesser med klare mål og 

virkemidler. Mer 

informasjon finnes på 

www.hnt.no  

 

Varsling til 

Kommuneoverlegen om 

bekymringer og farlige 

forhold 

Kommuneoverlegen har i 

løpet av årene som har gått 

etter at vårt kontor ble 

etablert fått svært få 

bekymringsmeldinger om 

fysiske og psykososiale 

forhold fra publikum. Vårt 

kontor har i den seneste 

tiden erfart at dette er en 

kilde til kunnskap om 

faktiske forhold som det er 

veldig viktig at vi som 

tilsynsmyndighet får 

kjennskap til. 

 

Det er også viktig at 

kommunalt ansatte som får 

kjennskap til forhold som 

burde ha vært fulgt opp, 

bringer dette videre til 

Kommuneoverlegen. Det er 

viktig i denne sammenheng å 

gjøre oppmerksom på at 

kilder vil bli vernet. 

Eksempler på områder hvor 

det er viktig å varsle om 

uakseptable forhold, er: 

 

 I skoler og barnehager: 

 Dårlig inneklima 

 Mangelfull sikkerhet 

 Mobbing 

 Dårlig oppfølging av 

smittevern 

 Bekymringsfulle 

psykososiale forhold 

 

Institusjoner og bofellesskap 

for eldre: 

 Renholdskvalitet 

 Inneklima 

 Bekymringsfulle 

psykososiale forhold 

 

Offentlige leke – og 

badeplasser: 

 Sikkerhet 

 Badevannskvalitet 

 Dårlig renhold 

 

Solarier: 

 Tilgjengelighet for 

mindreårige 

 Solforbrenning på 

grunn av for sterke rør 

 

Campingplasser: 

 Dårlig renhold 

 Drikkevannskvalitet 

 Badevannskvalitet 

 Basseng/badestamp 

 

Frisører og hudpleie: 

 Allergiske reaksjoner 

 Smitte 

 Hygiene 

 

Tatovører: 

 Smitte 

 Hygiene 

 Reaksjon på 

fargestoffer 

 

Svømmehaller: 

 Smitte 

 Dårlig renhold 

 Mangelfullt tilsyn med 

badende 

 

Kjernejournal 

15. august vil ca. 400 000 

innbyggere i tilsammen 59 

kommuner i Nord – 

Trøndelag få sin 

kjernejournal. Kjernejournal 

er et supplement til 

pasientjournaler hos fastlege, 

legevakt og sykehus, og skal 

primært være et verktøy ved 

akutte hendelser. 

Kjernejournal inneholder 

informasjon fra offentlige 

registre, kritisk informasjon 

registrert av fastlege, og 

opplysninger som 

innbyggeren selv legger inn.  

Formålet med kjernejournal 

er å øke pasientsikkerheten, 

gi tryggere helsehjelp , samt  

bedre samhandlingen i 

helsetjenesten.  

 

http://www.hnt.no/


 
Helsepersonell som skal ta 

kjernejournal i bruk, bes gå 

inn på 

www.helsedirektoratet.no/kj

ernejournal  for mer 

informasjon og lenke til 

godkjenningsprøven. 

 

Innbyggere som ønsker å gå 

inn i sin kjernejournal kan gå 

inn på 

www.helsenorge.no/kjernejo

urnal og logge inn for å se sin 

kjernejournal eller finne mer 

informasjon.  

 

Samarbeidsutvalg for 

interkommunal legevakt 

Samarbeidsutvalget for 

interkommunal legevakt (SU 

LV) har til nå hatt to møter, 

det første 23. april, og det 

andre 4. juni. Utvalget består 

nå av representanter fra 

Midtre, - Indre og Ytre 

Namdal, i form av 

legevaktsleger og helseledere 

i kommuner. 

Kommuneoverlegen er leder 

og sekretær for utvalget. 

Neste møte i utvalget er satt 

til torsdag 3. september.  

Stedfortreder 

Kommuneoverlege 

Haldor T. Holien har 

pappapermisjon frem til 

medio september. 

Stedfortreder innenfor 

området smittevern vil for 

Namsos kommune være 

Abdulsatar Rahmani, med 

arbeidssted Namsos 

Helsehus fra 17. juni – 16. 

august.   

 

Innføring av nytt nødnett 

Fra og med 28. mai tok alle 

nødetater det nye nødnettet i 

bruk. Dette betyr at brann, 

politi, ambulanse, leger i 

vakt, Røde Kors og andre 

med beredskapsfunksjon nå 

opererer og kommuniserer 

sammen på samme nett. Alle 

leger som skal ha legevakt 

fra 28. mai, må frembringe 

kursbevis for gjennomført 

kurs og opplæring. 

Kursbeviset leveres til daglig 

leder Sølvi Jekthammer.  

 

De leger (vikarleger og 

andre) som ennå ikke har tatt 

kurs, har mulighet for dette 

på Steinkjer onsdag 24. juni 

kl. 18.00 – 22.00, på Sannan 

kurssenter (samme bygg som 

ambulansestasjonen) og 6. 

juli i Trondehim. FØR 

oppmøtebasert kurs 

gjennomføres, må e – læring 

via nettportalen 

www.nakos.no 

gjennomføres. Mer praktisk  

info om dette og annet, er 

vedlagt denne eposten. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Folkehelsekoordinator: 

Sissel Pettersen 

sissel.pettersen@midtre-

namdal.no  

Miljørettet helsevern: 

Per Erik Arnø 

Per-erik.arno@midtre-

namdal.no  

Legevakt: 

Sølvi Jekthammer 

soelje@online.no  

Kommuneoverlegen: 

Haldor T. Holien 

haldor.holien@midtre-

namdal.no  

Avsender: 

Kommuneoverlegen 

Elin Skage Knappe 

Prosjektleder  

Mob.: +47 468 62 281 

Mottakere: 

Leger/helsepersonell, 

rådmenn, ordførere og 

helseledere i samtlige 

namdalskommuner, samt 

Osen og Bindal.  

NTFK og FMNT 
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