Referat kommuneoverlegeforum juni 2015

Tid/sted: Onsdag 3. juni kl. 11.30-13.30, auditoriet NGLMS
Til stede: Bettina Brandt-Møller, Gro Nørstebø Moshagen, Odd Solheim, Therese Renaa,
Gurgen Nazaretian, Anton Hole, Gulleik Riksaasen og Hege Lorentzen
Saks
nr.

Saker

7/15

Legevakt
Med bakgrunn i ny akuttmedisinforskrift og kommunale vedtak, ble forslag til
endring av organisering av legevakt drøftet. Følgende ble drøftet:
1. Vurdering av rød respons i bakvaktområde med utgangspunkt i gjennomført
undersøkelse
2. Resultat av dialogmøte 29.05.15 mellom prehospitale tjenester,
luftambulansen og legevakten NGLMS vedr. organisering av legevakt i
Nord-Gudbrandsdal
3. Krav i ny akuttmedisinforskrift
4. Utfordringer med dagens organisering av legevakt
5. Forslag til endring av organisering av legevakttjenesten
Drøfting og oppsummering av de fire første punktene er beskrevet i vedlegg:
«Forslag til endring av organisering av legevakttjenesten i Nord-Gudbrandsdal –
notat drøftet på kommuneoverlegeforum 03.06.15.»
Punkt 5 er beskrevet nedenstående konklusjon. (Faktorer det tatt hensyn til er
beskrevet i vedlegget,)
Konklusjon: Kommuneoverlegeforum har vurdert organisering av legevakten i
Nord-Gudbrandsdal. Kommuneoverlegen i Lesja har som primært ønske å
opprettholde dagens organisering av legevakt, men er enig i å legge frem forslag
som følger for administrasjonen. De øvrige medlemmene i kommuneoverlegeforum
foreslår – etter en vurdering av konsekvenser beskrevet i vedlegget - å legge ned
dagens bakvaktordning. Den største bekymringen med dagens vaktbelastning, er
de negative konsekvensene på lengre sikt når det gjelder tilbud av og kvalitet i
helsetjenestene for innbyggerne.
Kommuneoverlegeforum ønsker å opprettholde dagens ordning med en lege heretter kalt «primær vakt» - med aktiv vakt på NGLMS.
Kommuneoverlegeforum ønsker å legge frem følgende alternativer – som
erstatning for dagens bakvaktsordning - til drøfting på planlagt møte med 6K helse
og rådmannsutvalget:



I tillegg til primærvakt, skal det være en lege nr. 2 (sekundær vakt) med
passiv, ev. aktiv vakt på NGLMS i hele vaktperioden for legevakten NGLMS.



I tillegg til primærvakt, skal det være en lege nr. 2 (sekundær vakt) med basis
som hjemmevakt, men ev. med noe definert aktiv vakt på NGLMS.



Det skal kun vær bakvakt i regionen når turnuskandidater og leger som ikke er
godkjent etter akuttmedisinforskriften har vakt.

Kommuneoverlegeforum står samlet bak forhold beskrevet i vedlegg.

8/15

Beredskapsplanverket inkludert helhetlige ROS analyser
Gjennomgang av planverket (ved eksempel fra Lom kommune) og arbeid med
helhetlige ROS analyser i regionen.
Drøfting av ressursbehov – hvilke lister/oversikter bør være med i planverket?
Eksempelvis liste over helsepersonell som har erfaring med akuttmedisin og får
første utkalling ved ulykker.
Saken utsettes til neste møte i kommuneoverlegeforum.

9/15

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Gjennomgang av handlingsplanen med tiltaksplan. Kartlegging av eksisterende
rutiner i legetjenesten når det gjelder forebygging og oppfølging av vold i nære
relasjoner.
Saken utsettes til neste møte i kommuneoverlegeforum.

10/15

Orienteringssaker
 Plan for psykisk helse- og rusarbeid – status
 Folkehelseverksteder i kommunene
 UNGDATA
Saken utsettes til neste møte i kommuneoverlegeforum.

Ref. Hege

