Referat fastlegeforum i Nord-Gudbrandsdal september 2017
Tid/sted: Onsdag 20.septemberi, kl. 16.30 – 19.15, NGLMS
Til stede: Gurgen Nazaretian, Nadja Nazaretian, Jan Nizialek, Kristine Stuedal, Ebubekir
Kacapor, Elvyra Podeniene, Marit Riksaasen, Gulleik Riksaasen, Ali Abdullahi Ali og Hege
Lorentzen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Status NGLMS
Lars Ekre har sagt opp som virksomhetsleder med virkning fra rundt 10. november.
Følgende leger er ansatt på NGLMS:


Amund Formo, 50 % stilling som avdelingsoverlege på sengeavdelingen



Ali Abdullahi Ali, 50 % stilling som avdelingslege på sengeavdelingen



Bjørn Steinar Storvik, 20 % stilling som avdelingsoverlege på legevakten og 15 %
som avdelingslege på sengeavdelingen

Kjernejournal
Videokonferanse med Mildrid Ræstad og Bent Asgeir Larsen fra Direktoratet for e-helse
ble gjennomført. Det ble lagt vekt på at det var særlig viktig å legge inn kritisk
informasjon – som i enkelte akutte situasjoner kan være livreddende. Presentasjoner er
vedlagt. (Bilde nr. 5 i den ene presentasjon er en stillbilde-film- hold markøren over og
trykke play for å få den i gang.) Lenke til Demo`n av kjernejournal. https://ehelse.no/eresept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal/godkjenningsprove-og-opplering-ikjernejournal
Utredning av desentraliserte spesialisthelsetjenester NGLMS
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede desentraliserte spesialisthelsetjenester
ved NGLMS. Morten Lang-Ree (SI) skal lede arbeidet. Morten Lang-Ree og Geir
Kristoffersen orienterte om prosessen og fikk innspill på ønsker om desentraliserte
spesialisthelsetjenester. Presentasjon fra SI er vedlagt.
Legene mente følgende var spesielt viktig:


En stabil røntgen tjeneste som er forutsigbar og tilgjengelig på alle hverdager. I
tillegg ev. utvidelse av åpningstid (f.eks. en times tid på ettermiddag og på dager det
forventes økt pågang).



En utvidelse eller igangsettelse av tilbud mht legespesialister på NGLMS: Ortoped,
hudlege, kardiolog, øyelege, øre-nese-hals lege, rheumatolog.



Utvidelse av tilbud på hørselssentral



Ev. ernæringsfysiolog



Hospitering/praksisperiode på Gjøvik/Lillehammer for LMS leger

I tillegg ble det gitt innspill på at det er aktuelt å vurdere MR og desentraliserte
spesialisthelsetjenestesenger (ref Hallingdal).
Mht «legevaktbil» var det delte meninger bl.a. fordi flere alternativer har vært nevnt
(legebemannet og «robotbemannet») og usikkerhet om det ville medføre større
vaktbelastning for legene.
Sykehuset Innlandet tar med seg innspillene videre i prosessen.
Ref. Hege

