
 
 

 

 

 

Referat fra møte i helsekomiteen 
 

Lierne kommunehus fredag 26. august 2016 kl 10.00-12.00 

 

Tilstede: Hans Oskar Devik, Steinar Aspli, Skjalg Åkerøy, Trygve Jonny Sandvik 

 

Tilstede andre: Clas Jøran Sellæg (sak 3 og 4), Aina Hildrum og Tor Brenne 

 

SAKLISTE 

 

1. Oppdatering/status i tidligere saker. 

a. Kontakt helse-Nord-Trøndelag 

 Oppfølging av kontakten med Torbjørn Aas inviteres så snart som mulig til Region 

Namdal møte.  

 Framdrift kombinasjonsbygget (nye lokaler legevakt) skal avklares i løpet av 

høsten. Det er antydet ferdigstillelse 2019-2020.  

 Akuttberedskapen. Må følges opp i forhold til nye krav i akuttforskriften. Må følge 

videre opp ambulansedekning og responstid.  

 

b. Ny utdanning Paramedics 

Det foreligger ikke svar fra HOD for finansiering av pilot eller KD om 

studieplassfinansiering pr nå. NORD vil vinkle sin utdanning spesielt i forhold 

paramedics i regioner med lange avstander.  

 

Det planlegges en øvingslab/simuleringssenter i samarbeid mellom ODVG, Nord og 

HNT. Dette vil være viktig element for en paramedics-utdanning. Simuleringssenteret 

kan være et kinderegg med flere interessenter.  

 

2. Felles ruspolitikk i Namdalen – innspill fra Kystgruppen.  

 

Innspill fra YNR som ble sendt ut på forhånd.  

 

INR har en felles plan. Det arbeides mye i fellesskap gjennom felles politiråd i MN. Saken 

sendes til AU med anbefaling om at det settes opp på et møte i RN (ev eget møte på 

temaet).  

 

3. Høring om strategi 2030 for Helse Midt-Norge.  

Forslag til høringsuttalelse fra prosjektleder sendt ut på forhånd. Vedtatt med to tillegg 

foreslått fra Steinar Aspli legges fram for RN 09.09. (legges med referatet) 

 

4. Orientering om strategiplan Namdal rehabilitering,  

Claes Gøran Sellæg deltok i behandling av saken.  



 

Dokumentet vedtatt av styret 26.08.16 og delt ut på møtet. Plangrunnlaget, prosessen og 

vedtatte strategier presentert i møtet. PP-presentasjonen sendes ut sammen med referatet. 

Strategiplanen skal presenteres for rep.skapet. 

 

5. Orientering om forprosjekt for hjelpemiddelsentral,  

Claes Gøran Sellæg deltok i behandlingen av saken i møtet.  

 

Høylandet har som en del av sin næringsplan initiert et arbeid med å etablere en 

interkommunal hjelpemiddelsentral knyttet til Namdal rehabilitering. Mulighetsstudie er 

gjort sammen med NAMAS Vekst og Namdalshagen.  

 

Namdal rehabilitering ser for seg at de kan ta over 110-sentralens funksjon i forhold til 

trygghetsalarm og at dette sammen med hjelpemiddelsentralen kan danne grunnlag for et 

trygghetskompetansesenter ved Namdal rehabilitering.  

 

PP-presentasjon sendes med referatet. 

 

6. Orientering om mobil røntgen i Namdalen – v/Skjalg Åkerøy. 

 

Forslag om å etablere en mobil røntgenenhet i Namdalen. Et tilbud som skal kunne 

omfatte også andre pasienter enn de som bo i sykeheim. Vil bedre tilbudet til pasientene i 

distriktene og legge mindre beslag på ambulanseresurser som i sin tur svekker 

beredskapen. Det kan finnes midler i helseforetaket som det kan søkes om. Mulig å søke 

midler for følgeforskning fra Nord undersøkes. Støtte fra komiteen for ideen og det 

arbeidet som er gjort. 

 

PP-presentasjon fra Skjalg sendes ut sammen med referatet. 

 

7. Ambulansehelikopter Brønnøysund.  

 

Notat sendt ut på forhånd. RN må sende uttalelse i saken, gjerne i samarbeid med 

kommunene på Helgeland. Steinar tar kontakt med Helgeland for å undersøke hva de gjør 

i saken. Behandles i neste RN-møte.  

 

8. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

 

 

Lierne, 26.08.16 

 

 

Tor Brenne 

Ref. 

 

 


