Fagråd for koordinerende enheter/tjenesteavtale 2 (FKE)

Mandat fra ASU
Tjenesteavtale 2
Fagrådets medlemmer – endringer
Hva har skjedd siden sist?
Hva skal vi jobbe med framover?

Elin Svardal
Møte i ASU 13. juni 2019

Vedtak i Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 2013
"Kjært barn har mange navn"; Forum for Koordinerende enheter i NT = Fagråd for Koordinerende enhet i NT =
Fagråd for tjenesteavtale 2. (FKE)
• Mandat knyttet til tjenesteavtale 2 og andre saker som ASU etterspør, samt oppgaver som forumet selv
ønsker å arbeide med
• Består av representanter fra KE i helseforetaket og kommunene

• Arbeidsutvalg opprettes fra HNT og kommuner, leder fra HNT og sekretær fra kommunen denne perioden
Ny oppgave for FKE fra 2017 ( etter vedtak i ASU)
• Fagnettverkene som er opprettet i samarbeid mellom HNT og kommunene rapporterer til FKE.

Arbeidet også dette året, har hatt fokus på
å ivareta oppfølgingen av
Tjenesteavtale 2

Ny definisjon av habilitering og rehabilitering fom 010518
Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og
tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller
sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i
utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Gammel definisjon av habilitering og rehabilitering
Habilitering og rehabilitering er:

• «tidsavgrensede og planlagte prosesser
• klare mål og virkemidler
• hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats
for å oppnå best mulig:
•

funksjons –og mestringsevne

•

selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet”
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Medlemmer i Fagrådet i dag
Fra brukerorganisasjonene: Mona Lersveen FFO, Steinar Mikalsen (vara)
Fra HNT: Nancy Haugan – seksjon for samhandling og kommunikasjon sekretær
Anita Hoff – Klinikk for kvinner, barn og familie
Anne Kristine (Stine)Vevelstad – Koordinerende Enhet HNT
Sigrunn Bertnum – Klinikk for psykiatri og rus
Tove Vannes Sundby – Klinikk for medisinsk service (avd for fysio- og ergoterapi)
Fra kommunene:
Elin Svardal – Levanger (Verdal, Levanger, Frosta) leder
Haakon Brende Lind – Stjørdal (Værnesregionen) (tom 010119) kasserer
Christian Hasfjord – Stjørdal (Værnesregionen) (fom 010119) kasserer
Anita Steffenakk Lund – Bindal (Ytre Namdal)
Kristin Jenssen Østerås – Høylandet (Indre Namdal)
Marit Strugstad – Steinkjer (Inn Trøndelag)
Jane Tingstad – Fosnes (Midtre Namdal),

Medlemmer i Fagrådet i dag/betraktninger
Det har vært store utskiftinger i Fagrådet i denne perioden.
Det har vært ett skifte i representant fra Helse Nord-Trøndelag.
På kommunesiden har det vært 4 skifter, og Midtre Namdal har ikke vært representert i Fagrådet siden våren
2018.
Kommunerepresentantene opplever det som utfordrende å få innspill fra kommunene de representerer.
Fagrådet er sjelden fulltallige ved møter, og dette fører til at effektiviteten i arbeidet blir dårligere.

Hva har skjedd siden siste rapportering i ASU 12.06.18?
Fagrådet har avviklet 6 møter:
2018: 30.08, 17.10, 06.12,
2019: 24.01, 21.03, 28.05
Av disse er ett avviklet fysisk, resten er via telematikk.
Det er arrangert en nettverkssamling 05.09.18 med tema:
«Samhandling om tilbud til brukere med behov for koordinerte tjenester»
Tema: Koordinerende enhet
Fagnettverk migrasjonshelse er invitert inn møtet 28.05.
Deltagere i fagrådet har deltatt på fagdager arrangert av nettverk.
Fagrådet skal arbeide videre med involvering av fagnettverk/fagforum
- Fagnettverk for migrasjonshelse, Fagnettverk KOLS
- Fagforum for demens og alderspsykiatri
- Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling

Tematikk på saklista til fagrådsmøtene – eksempler:

• Helseplattformen, perspektiv og status fra både Hnt og
kommunene
• Nye pakkeforløp for psykisk helse og rus, presentasjon og
status på arbeidet i kommunene
• Integrering av fagnettverk i årshjul FKE
• Samhandling og rutiner rundt barn og unge som er i
«gråsone» til å oppfylle kriterier for å få innvilget Individuell
plan
• Meldingsflyt for ikke innlagte pasienter, jamfør pkt 3.4 i
tjenesteavtale 2 og nye pakkeforløp
• Lærings- og mestringstilbud til ungdommer med Asperger

Eksempel hva vi skal jobbe med framover:
•Ny nettverkssamling 3.9.19
Tema/form:
Opptrappingsplan rehabilitering og habilitering, med fokus på Individuell
plan.
Arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen

•Jobbe videre med forankring av ASU-oppnevnte fagnettverk i NordTrøndelag opp mot Fagråd for koordinerende enheter (FKE)
- Det gjelder: fagnettverk for kreft, kols, demens og migrasjon
•Nye pakkeforløp – samhandling
- Samhandling og meldingsflyt mellom kommunene og Helse NordTrøndelag, og rutiner internt i kommunene

• Helseplattformen

Nettside
https://ekstranett.helse-midt.no/samhandling/hnt/fagrad-koordinerendeenheter/sitepages/hjemmeside.aspx

Årsrapporter fra fagnettverkene
• Fagnettverk for migrasjon og helse
- Fagdag 030419 i Trondheim

• Fagnettverk for ressurspersoner i kreftomsorg og lindrende behandling
- arrangert to fagdager i nordlige del av Trøndelag
- Palliativt team Namsos og Levanger har hatt jevnlige samlinger for kreftsykepleiere/ kreftkoordinatorer

• Fagnettverk KOLS –
• Forum for aldersdemens og psykiatri –

