
 

                Møtereferat 
 
 
 
 

Møte helsekomiteen 3. november 2016 kl 09.00-10.30, Grong kommunehus 
 
 
Til stede: Steinar Aspli, Hans Oskar Devik, Trygve Jonny Sandvik, Skjalg Åkerøy. Dessuten møtte Aina 
Elisabeth Hildrum og Ragnar Prestvik 
 
 

1. Uttalelse om organisering av ledelse i Helse Nord-Trøndelag 
Til behandling: Forslag utarbeidet av prosjektleder i samspill med leder.  
 
VEDTAK: Uttalelsen godkjennes. Utsendes til alle ordførere for kommentarer/bekreftelse 
innen fredag kl 12.00. Sendes inn til Helse Nord-Trøndelag innen fristen – 6. november. 
 
 

2. Utdanning Paramedics/prehospitale tjenester  
Aina orienterte om arbeidet med tilrettelegging av studiet og om vedtak i Nord-styret om 
oppstart. 
Behov for å øke kompetansen til de som har ambulansefag(brev). Også behov for nye 
yrkesgrupper fordi prehospitale tjenester vil bli endret – får ny betydning og ansvar – og har 
behov for styrking. Det vil komme ei autorisasjonsordning for dem som skal jobbe 
prehospitalt – kvalitetssikring av nivå i studiet og likhet i læringsutbyttet. Det etableres nå 
bachelorutdanning med 30 heltidsplasser i Namsos, et tilbud med distriktsprofil. 
Viktig utvidelse av studietilbudet ved Campus Namdalen. 
Viktig for Sykehuset Namsos som bidrag til å styrke akuttfunksjonene. 
Viktig for å forsterke ambulansefag-utdannelsen ved Olav Duun videregående skole ogse et 
utvidet utdanningsløp innen dette fagområdet. 
 
Det arbeides i forbindelse med paramedics-utdannelsen med å etablere et 
simuleringssenter/lab som kan brukes av sykehuset/Helse Nord-Trøndelag, Olav Duun og 
Nord Universitet. Plassering av lab/senter er ikke avgjørende, men kan gjerne knyttes til 
nybygg på Sykehuset Namsos. 
Mulig å bygge sterk kompetanse med mange interessenter og som gagner mange parter.  Det 
må også startes arbeid med finansiering. Støttefondet for helsetjenester i Namdalen kan 
være en aktuell finansieringspart da dette prosjektet passer godt til fondets formål. 
 
VEDTAK: Tas til orientering. Helsekomiteen ønsker å følge opp og være pådriver for at 
prosjektet gjennomføres og lykkes. Helsekomiteen ønsker å utfordre Støttefondet for 
helsetjenester i Namdalen til å bidra med midler til utredning av akuttmedisinsk 
simuleringssenter. 
 
 
 



 
3. Nybygg Sykehuset Namsos 

Arnhild Holstad og Steinar Aspli har avtalt møte med adm.dir Torbjørn Aas i Helse Nord-
Trøndelag 11. november for å drøfte muligheten til nybygg som kan huse ulike tjenester og 
ny helikopterlandingsplass på taket. Det kan være et behov for et formøte med aktuelle 
aktører.  
 
VEDTAK: 
Helsekomiteen oppfordrer Namsos kommune til å initiere og ta eierskap til planene om 
nybygg ved Sykehuset Namsos og at det i Region Namdal-møtet 18. november redegjør for 
strategiene rundt dette.  
 
 

4. Felles ruspolitikk 
Utgangspunktet er et innspill fra politiet om en felles skjenkepolitikk. Forslag om en 
workshop om temaet der en får fram ulike problemstillinger og om det er mulig å samles om 
prinsipper for reglement og håndtering – for eventuelt å innarbeide dette i de ruspolitiske 
planene.  
 
VEDTAK: Helsekomiteen ønsker å gjennomføre et temamøte/workshop for hele Namdalen 
med faglige innlegg om ruspolitiske tema, og diskusjon om mulige felles regelverk 
(hovedprinsipp). Forebyggende arbeid må være en del av opplegget. 
 
 

5. Eventuelt 
- Status mobil røntgen: Søknad om innovasjonsmidler i Helse Midt-Norge er avslått. Skjalg 

undersøker begrunnelse for avslaget og andre finansieringsmuligheter.  
- Strategiplan Namdal rehabilitering: Diskusjon om kommunale behov og selskapets 

tilbud og forventninger.  
- Barnevernspedagogutdanning: Aina orienterte om søknad om bachelorutdanning for 

barnevernspedagoger/sosialt arbeid, eventuelt med oppstart 2018. 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
Prosjektleder Region Namdal 
 
 


