
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møte i helsekomiteen  
 
Namdalshagen mandag 14. mars kl 10.00-12.00 
 
Tilstede medlemmer: Hans Oskar Devik, Steinar Aspli, Skjalg Åkerøy, Trygve Jonny Sandvik. 
 
Tilstede andre: Aina Hildrum, Arnhild Holstad, Tor Brenne, Hans Petter Hansvik, Claes Gøran Sellæg, 
Torbjørn Aas.  
 
 
1. Namdal rehabilitering – dialogmøte med daglig leder Clas Gøran Sellæg 

 
RN v/helsekomiteen har en ambisjon om et årlig møte med Namdal Rehabilitering.  
 
PP-presentasjonen sendes ut sammen med referatet. 
 
Senteret har pr i dag faste avtaler med HNT og kommunene som dekker alle plasser. God 
utvikling de siste årene i belegget (90% belegg i 2015). Senteret har om lag 30 årsverk, fordelt på 
50 personer. Vurderer nå å utvide psykologressursen til hel stilling og har avtale med 5-6 
kommuner om salg at tjenester.  
 
En endring over år i hva som vurderes som utskrivningsklar fra sykehuset, har ført til flere med 
større pleiebehov er søkt inn noe som utfordrer pleiefaktoren ved senteret. De største 
kommunene etterspør dette mest.  
 
Kommunereformen kan endre det strategiske bildet også for Namdal Rehabilitering. De er i ferd 
med å utvikle ulike strategier for å forbedre seg på dette. Ønsker signaler fra kommunene om 
hvordan de vil bruke senteret i framtida.  
 
Den lenge varslede ansvarfordelingsreformen på rehabiliteringsområdet, er fortsatt uavklart. Det 
er litt svekkede styringssignaler i statsbudsjettet. Det er mulig at også dette har sammenheng 
med kommunereformen.  
 

2. Møte med ny direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas. 
 
Møtet hadde som mål å bli kjent med den nye direktøren og etablere en plattform for dialog som 
RN har hatt med den gamle direktøren. Direktøren vil ta en runde rundt i alle kommuner for å bli 
kjent og opprette dialog med kommunene. Han inviterer til dialog og løpende kontakt med 



ordførergruppen i Namdal og samarbeid bl.a. om kombinasjonsbygget (tilbygget ved Sykehuset 
Namsos).  
 
Det oppstår et mulighetsrom ved skifte av direktør. Direktøren signaliserer at han ønsker å bli 
kjent med institusjonen og historien før forslag om endringer ev. vil komme.  
 
PP-presentasjonen sendes ut med referatet.  
 
HMN‘s region har høyeste forbruk av sykehustjenester i Norge, HNT ‘s region det høyeste i Midt-
Norge, og Namdal det høyeste i NT. Lekkasjen til St. Olav er en viktig utfordring fro HNT. 25 % av 
pasientene behandles ved St. Olav. 20 % kynne vært behandlet ved HNT. Dette kan ha 
demografiske årsaker, men også knyttet til kvaliteten i den kommunale helsetjenesten, og at 
vertskommunene «overforbruker» ø-hjelp.  
 

3. Høringsuttalelse om ambulanseflytjenesten 
 
Forslag til uttalelse vedtatt.  
 

4. Eventuelt 
 
 
Tor Brenne 
Referent 


