
1 av 2 

REFERAT – Nasjonalt fagråd arbeid og helse 
Dato: 8. 3. 2021 

Sted: Nettmøte - via nettmøteløsningen JOIN fra Norsk Helsenett 

Arkivsak: 

Til stede: Gunn Hege Marchand, Torkil Berge, Beate Brinchmann, Astrid Louise Grasdal, Franz Hintringer, 
Karen Skretting Hovlid, Ragnhild Jordet, Chris Jensen, Anita Dyb Linge, Elin Stoermann-Naess, 
Anita Vatland, Randi Aas 

Forfall Simon Øverland, Silje Mæland 

Eksterne Innledere: HDIR ved Ingunn Løvstad Sørensen og Sissi Leyell Espetvedt. 

Sekretariat: Håkon Lund, HDIR, Hilde Kristin Weng, AVDIR, May Cecilie Lossius HDIR.  

Observatører: Streaming 

Ordstyrer: Gunn Hege Marchand/Håkon Lund 

Referat Håkon Lund 

Lenker til 
dokumenter og 
presentasjoner 

Rådets nettsider 
Sakspapirer 

Agenda 

11:30-12:00 Oppkobling og kaffe 
12:00 - 12:05 Oppstart  

ved rådets leder Gunn Hege Marchand 
12:05 - 12:45 SAK 1: Pakkeforeløp kreft og arbeidsdimensjonen 

Ved rådsmedlemmene: Torkil Berge og Elin Stoermann-Næss  
Samt innledning fra HDIR ved Ingunn Løvstad Sørensen og Sissi Leyell Espetvedt. 

12:45– 12:50 Pause - benstrekk 
12:50 - 13:20 Kreft og arbeidsdimensjonen – diskusjon 
13:20 - 13:25 Pause - benstrekk 
13:25– 14:45 SAK 2 Kartlegging – tjenestetilbud og samhandling mellom tjenestene 

Ved Hilde Kristin Weng og May Cecilie Lossius, sekretariatet for rådet  
Innledning, samt fremlegg av gruppearbeid. 

14.45 - 14:55 Oppsummering og avslutning ved Gunn Hege Marchand 

https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/fagrad-for-arbeid-og-helse
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 Oppstart  

SAK 1: Pakkeforeløp kreft og arbeidsdimensjonen  

 Arbeid nevnes ikke i den generelle informasjonen for alle 
pakkeforløpene for kreft, eller i de sykdomsspesifikke pakkeforløpene. 
Vedlagt i sakspapirene er et utkast til en uttalelse fra Fagrådet som kan 
være nyttig i utformingen av «Pakkeforløp hjem».  
Samtidig foreslås det i uttalelsen at arbeid også blir nevnt både i den 
generelle informasjonen og de sykdomsspesifikke pakkeforløp for kreft.  
Arbeid bør være et tema i samtale med pasienten tidlig i utredning og 
behandling, for eksempel om hvordan kommunikasjonen med 
arbeidsgiver bør legges til rette. Det gis i vedlagte uttalelse noen forslag 
til noen formuleringer, eksemplifisert i Pakkeforløp for brystkreft.  
 
Vedtak:  
Nasjonalt fagråd – arbeid og helse sender over uttalelsen om arbeid i 
Pakkeforløp kreft, fremlagt i sakspapirene. Forslagsstillerne gjør 
justeringer basert på diskusjonen i møtet, og oversender til 
kontaktene i HDIR.  
Samtidig ber man om at fagrådet kan ha mulighet for en løpende 
dialog med, og innspill til, de ansvarlige i Helsedirektoratet for 
utforming av Pakkeforløp hjem.  
 

 

SAK 2: Kartlegging – tjenestetilbud og samhandling mellom tjenestene 
Direktoratene orienterte om et oppdrag for støtte Statsforvalterne og 
NAV fylke, i en kartlegging av tjenestetilbud og samhandling mellom 
tjenestene  
Fagrådet diskuterte følgende spørsmål i grupper: 

• Hva slags oversikt trenger vi? 
• Hvordan bør kartleggingen gjennomføres? 
• Hvordan fanger vi opp interessante erfaringer for 

tjenestesamhandling -som kan utvikles videre? 
• Hvordan kan kartleggingen brukes videre, nasjonalt og lokalt? 

Vedtak:  
Direktoratene tar med seg momentene fra diskusjonen i fagrådet i det 
videre arbeidet  

Hilde Kristin 
Weng 
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