
Forespørsel om deltagelse i regionale fagnettverk Trening som medisin 

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ble opprettet i 2016 ved St. Olavs 

hospital for å bidra til økt kompetansespredning og kompetanseoppbygging blant 

helsepersonell som møter pasienter med hjertesykdom, hjertesvikt, perifer 

karsykdom og kols.  

Systematisk bruk av trening som medisin kan være med å redusere behovet for nye 

sykehusinnleggelser, medikamentell behandling og medisinske inngrep. Det er derfor 

viktig at leger bevisst diskuterer, gir råd og engasjerer seg i fysisk aktivitet hos 

pasientene sine, og at fysisk aktivitet blir kartlagt som en naturlig del av et legebesøk. 

Etablering av fagnettverk er viktig for deling og utvikling av kompetanse rundt trening 

som medisin. For å nå ut til interesserte sentrale aktører i de ulike helseregionene 

tenkes slike nettverk etablert regionalt. Nettverkene vil være en møteplass for 

kunnskapsutveksling, kvalitetshevning og samhandling. På denne måten kan trening 

som medisin implanteres raskere og effektivt lokal. Den langsiktige målsettingen er at 

de regionale nettverkene tilslutt helt overtar kompetansetjenestens funksjon. 

Vi ønsker at det i løpet av 2020 skal det være etablert regionale fagnettverk innen 

trening som medisin ved koronar hjertesykdom og hjertesvikt, kols og perifer 

karsykdom i alle de fire helseregionene. Tjenesten planlegger et nasjonalt 

nettverksseminar innen trening og treningsbasert rehabilitering 21. november 2019, 

hvor alle kontaktpersoner innen rehabilitering blir invitert. Vi ser for oss å identifisere 

mulige kandidater til fagnettverkene på denne samlingen.  

De regionale fagnettverkene skal sikre at kunnskapen om trening som medisin er 

nasjonalt tilgjengelig. Representantene for fagnettverkene vil få ansvar for å overta og 

vedlikeholde mye av den kompetansespredningen som ansatte i kompetansetjenesten 

utøver i dag. På sikt vil fagnettverkene forvalte kompetansetjenestens rolle regionalt, 

mens den nasjonale tjenesten i større grad vil inneha en koordinerende rolle. 

Vi sender derfor ut dette brev til kolleger innen de aktuelle spesialiteter med ønske 

om å komme i kontakt med personer som er aktuelle medlemmer i et slikt nettverk. 

Vi ser for oss minimum en representant for hvert fagområde (hjerte/lunge/kar) fra 

hver region.  

Samtidig oppfordrer vi til deltakelse i et planlagt nettverksseminar og på kurset 

Trening som medisin: Testing og trening i behandlingen av pasienter med hjerte- 

og karsykdom og kols som skal arrangeres i Trondheim 12-13 september  

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/6/33649/#tab1 

Hvis du er interessert i å delta i faglig regionalt nettverk, kontakt Eivind Brønstad, 

Overlege, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, St Olavs hospital, epost: 

eivind.bronstad@stolav.no eller eivind.bronstad@ntnu.no 
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