Referat fastlegeforum i Nord-Gudbrandsdal
Tid/sted: Onsdag 2. desember kl. 16.30 – 19.00, auditoriet, NGLMS
Til stede: Kristine Stuedal, Gurgen Nazaretian, Nadja Nazaretian, Elvyra Podeniene,
Steffen Kjønnås, Betina Brandt-Møller (første sak), Jan Nizialek, Ali Abdullatti Ali og Hege
Lorentzen.

KAD SENGER
Erfaringsutveksling og innspill. Gjennomsnittlig er en seng i bruk kontinuerlig. Bruk av
KAD senger gjenspeiler bruk av legevakt mht fordeling i regionen.
Samarbeid tilsynsleger og henvisende leger fungerer bra. Oppdatert medisinliste og
resultat fra CRP er som oftest tilgjengelig for tilsynslege. Betina jobber for å kunne sende
ut epikrise elektronisk – å ha en superbruker er en forutsetning. (Sel har mulighet i dag
via kopiering av tekst i Profil.)
Ved utsendelse av epikriser bør det stå spesifikt om det er endringer eller ikke i
medisiner. Når legevaktslege blir tilkalt, er det viktig at de ser på legevisittnotater.
UTREDNING AV PASIENTTILBUD OG FAGLIG INNHOLD I LOKALMEDISINSKE
SENTRE
Hege orienterte om arbeidsgruppen bestående av representanter fra SI, Valdres LMS og
NGLMS som skal legge jobbe med samhandling spesialisthelsetjenesten / LMS. Innspill til
desentraliserte polikliniske tjenester ble gitt: Øyelege, kardiolog, geriater og
lungespesialist.
PROSEDYRER FOR LEGEVAKTTJENESTEN
Kort drøfting av bruk og nytteverdi av prosedyrer for legevakten.
Det er ønskelig at fastlegene fortløpende gir tilbakemelding til Betina når det er noe som
ikke fungerer hensiktsmessig – når prosedyren bør endres.
Innspill til endring: Bør skrive hvilke institusjoner som finnes i Sel og Vågå i prosedyren
«Utrykning». Bør også sette inn hvilke institusjoner som ikke har kjølerom.
HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER
Hege orienterte om plan og videre oppfølging. Det er igangsatt et arbeid med prosedyrer
i regionen. Erfaringsutveksling i forhold til oppfølging i egen praksis.
SMITTEVERNPLANVERK FOR KOMMUNENE
Hege orienterte om plan og videre oppfølging. Smittevernlegene jobber med prosedyrer
som kan brukes i hele regionen – ikke bare legekontorene som opprinnelig planlagt. Det
er ønskelig at fastlegene gir innspill til Hege på prosedyrer de ønsker utarbeidet.
ANNET
Hege sender ut møteplan for 2016 med referatet og inviterer Fylkeslegen med på første
møte. (Førerkortsaker)
Ref. Hege

