
 

                Møtereferat 
 
 

Møte i helsekomiteen i Region Namdal 6. mars 2017 kl. 13.00-15.00 
 
STED:   Namdalshagen, Namsos  
TIL STEDE:  Steinar Aspli, Trygve Jonny Sandvik, Skjalg Åkerøy, Hans Oskar Devik fra komiteen. 

Dessuten møtte Aina Hildrum, prosjektmedarbeider Ragni Stene, prosjektleder 
Ragnar Prestvik og innlederne Bo Frederiksen, Sykehuset Namsos og Øystein Sende 
og Rune Strand fra Helse Nord-Trøndelag HF. 

 

Mobilt røntgen 
 

Bo Frederiksen orienterte om status for prosjektet mobil røntgen for namdalskommunene der 
prinsippet er at røntgen skal ut til kommunene i stedet for å frakte sårbare pasienter inn til 
sykehuset. 
Utrusting av bil med utstyr vil kreve investeringer, men dette vil spare foretaket for betydelige 
kostnader med pasienttransport, og spare pasientene for belastninger med forflytning over lange 
avstander. Mange pasienter som er aktuelle for røntgenundersøkelse, er sengeliggende, kanskje med 
smerter eller med demens.  
Også kommunene vil kunne spare betydelige midler med dette, men det må settes opp rom i 
aktuelle kommuner rigget for å kunne gjennomføre røntgenundersøkelser. 
Helse Midt-Norge har avslått søknad om innovasjonsmidler til dette. Aina og Bo ser på mulighetene 
til å søke midler gjennom støttefondet for Sykehuset Namsos. 

Pasienttransport 
 

Øystein Sende orienterte om pasienttransporten i helseforetaket og ROS-analysen som er 
gjennomført for ambulansetjenesten i 2016.  
Pasienttransporten er en betydelig virksomhet med stort krav om effektivitet og 
kapasitetsutnyttelse. I dag er det 15 ambulansestasjoner med 180 ansatte, derav 38 38 med 
autorisasjon, og 13 sykepleiere, 41 ansatte har paramedics, i 2016 og 2017 var/er det 10 ansatte 
under utdanning. Det er dessuten et omfattende opplegg med lærlinger knyttet til 
ambulansefagutdanninga ved Olav Duun videregående skole.  
 
Sende redegjorde for mulige endringer i stasjonsstrukturen og oppsett av materiell, blant annet en 
mulig etablering av felles stasjon for Bindal, Leka og Foldereid-området, og vurdering av antall biler 
på noen av stasjonene. 
 
Det er gode forutsetninger i Nord-Trøndelag for effekter av bedre samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Andre saker 
 



a) Innsparingsforslagene i Helse Nord-Trøndelag HF som kommer fram i styresaken i Helse 
Nord-Trøndelag HF; «Langsiktig økonomisk bærekraft» - ønske om en uttalelse fra 
helsekomiteen. 
Prosjektleder lager et utkast som sendes ut på epost til medlemmene i komiteen. Sendes 
helseforetaket og media. 

 
b) Barnevern-/sosionomutdanning: 
- Status ved Aina Hildrum. Saken er drøftet med Nord U. Det blir ikke oppstart i 2018, men 

sannsynligvis 2019, kan bli hyppigere frekvens enn tidligere antatt. 
 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 


