
Mandat LMS fagnettverk Nord. Gjeldende fra januar 2020.   

Mandatet gjelder for:  

Rådgivere/koordinatorer ansatt i Lærings- og mestringssentrene i alle helseforetakene i Helse 

Nord RHF. 

Medlemmers ansvar og roller:  

Bidra til at fagnettverket har et lokalt og regionalt perspektiv i samsvar med nasjonale 

føringer. 

Bidra med kunnskaps- og erfaringsutveksling.  

Holde seg faglig oppdatert innen helsepedagogikk.  

Formål med nettverket:  

Fagnettverket er en viktig møteplass for helhet og samhandling, kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet, utvikling og deling av kompetanse.  

Sikre et forum for lærings- og mestringstjenestene for ivaretakelse av pasient- og 

pårørendeopplæring som er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver (Lov om 

spesialisthelsetjenesten §3-8). 

 

Bidra til økt helsepedagogisk kompetanse hos helsepersonell, studenter, elever og 

brukerrepresentanter slik at helseinformasjon presenteres på en måte som styrker 

helsekompetansen (hyperlenke) i befolkningen. 

Styrke rådgivernes helsepedagogiske kompetanse.  

Videreutvikle og synliggjøre lærings- og mestringssentrenes kompetanse og tilbud.  

Fokusområder og tiltak: 

 

Helsepedagogikk: 

 Utvikle og kvalitetssikre innholdet i helsepedagogisk grunnkurs i regionen. Hvert 

enkelt HF har ansvar for gjennomføring.  

 Utvikle og kvalitetssikre innholdet i undervisninga om pasient- og pårørendeopplæring 

og helsepedagogikk til tverrfaglig helsepersonell, LIS-leger/elever/studenter og 

brukerrepresentanter.  

 

Brukermedvirkning: 

 Forankre og fremme brukermedvirkning og standard metode (hyperlenke) i utvikling 

av lærings- og mestringstilbud.   

 

Fagutvikling og kvalitetsforbedring på tjeneste – og systemnivå.  

 

 Etablere og videreføre regionale arbeidsgrupper innen aktuelle områder som for 

eksempel helsepedagogikk, web, velferdsteknologi.  

 Bruke nettstedet Helsekompetanse.no som en delings- og informasjonsplattform.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/97bb7d5c2dbf46be91c9df38a4c94183/strategi-helsekompetanse-uu.pdf
https://mestring.no/wp-content/uploads/2012/12/Standard_metode_2011.pdf


 Utvikle og oppdatere felles prosedyrer for pasient- og pårørendeopplæring for 

eksempel honorering av brukerrepresentanter, rutiner for innkalling til kurs, rettigheter 

for pasienter og pårørende for eksempel i forhold til Pasientreiser. 

 Bidra til å utvikle gode kvalitetsindikatorer innen læring og mestring. 

 Lage handlingsplaner på de ulike fokusområder og tiltak beskrevet i dette mandatet. 

 

Helhetlige pasientforløp: 

 Bidra med helsepedagogisk kompetanse for å integrere pasient- og 

pårørendeopplæring både individuelt og i gruppe i helhetlige pasientforløp. 

 

Samhandling: 

 Videreutvikle samhandling med helseforetakene, Nasjonal kompetansetjeneste for 

læring og mestring innen helse (NK LMH), fagråd for PPO og andre fagråd, 

brukerutvalg, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjeneste.  

 Støtte opp om utnevnelse av medlemmer til fagråd, delta i overordet 

samhandlingsforum, samt arrangere og delta på fagnettverkssamlinger.  

 

Forskning:  

 Være pådrivere for og bidra med forskning innen pasient- og pårørendeopplæring. 

 

Arbeidsform:  
 

Skypemøter:  

Tre møter årlig. Hvert møte varer 2-timer.  

Fast på agendaen:  

Hva har skjedd siden sist: opptil fem minutter for hver rådgiver  

Nytt fra fagrådet. 

Plan for neste møte: tema, hvem leder og hvem skriver referat.  

Eventuelt.  

Møteleder på kommende møte sender ut sakliste minst ei uke i forkant.  

Møteledelse og referatskriving går på omgang, og avtales før hvert møte.  

Den som skriver referat legger referatet inn i Helsekompetanse.no. 

 

Ekstra møter settes opp dersom behov. For eksempel dersom høringsuttalelser eller innspill 

skal skrives. 

 

Internundervisning/Lærende nettverk: fire ganger årlig på to timer fra 12-14. 

Innkalling og fremlegg går på omgang. Den som har fremlegg legger undervisninga på 

Helsekompetanse.no. Det skrives ikke referat. Tema for neste internundervisning avtales på 

hvert møte.  

Fagnettverkssamling: er en to-dagers samling og arrangeres årlig på rundgang mellom 

helseforetakene. I tilslutning med denne samlinga arrangeres en åpen fagdag.   

 



Økonomi: 

Fagnettverket søker årlig om nettverksmidler fra Helse Nord for å dekke utgifter til å 

arrangere nettverkskonferanse og – samlinger.    

Utgifter tilknyttet reise- og opphold på nettverkssamlinger dekkes av rådgivernes respektive 

helseforetak.  

Evaluering av mandatet:  

Fagnettverket reviderer mandatet årlig i januar måned. 

 


