Referat kommuneoverlegeforum desember 2016
Tid / sted: Onsdag 14. desember, kl. 10.00-12.30, Auditoriet, NGLMS
Til stede: Bettina Brandt-Møller, Marit Riksaasen, Gurgen Nazaretian, Therese Renaa,
Anton Hole, Christen Halle og Hege Lorentzen
Referat fra møte 7. september ble godkjent i forbindelse med utsendelse.
Saks
nr.

Saker

25/12

Utrykning fra legevakt ved dødsfall
Pr. i dag rykker ikke legen ut ved ventet dødsfall i sykehjem (ref. prosedyre
legevakttjeneste), men saken er tatt opp igjen i en av kommunene. 6K helse
har bedt om at saken drøftes i kommuneoverlegeforum. Saken ble drøftet.
Konklusjon/oppfølging: Kommuneoverlegene anbefaler ikke at det rykkes ut
fra legevakten ved ventet dødsfall på sykehjem. Kommuneoverlege i den
kommunen som har meldt inn problemstillingen følger opp i forhold til leder på
institusjon.

26/12

Win Med
Egil Barhaugen deltok på denne saken.
Saken er meldt opp fra Sel kommune ved virksomhetsleder NGLMS og
rådmannen. Med bakgrunn i historikk mht utfordringer, referat fra 6K helse,
orientering fra Egil og egne opplevelser på legekontorene ble saken drøftet.
Egil har meldt opp sak vedr. WinMed til styremøte i Regiondata og
Rådmannsutvalget denne uken. Pga store utfordringer over tid – ikke minst i
forhold til brukerstøtte/support – med dagens løsning, vil han anbefale at
regionen går ut med nytt anbud i forhold til journalløsning.
Konklusjon/oppfølging: Etter en totalvurdering og en bekymring i forhold til
kritiske funksjoner i systemet - støtter alle kommuneoverlegene Barhaugens
anbefaling om ny anbudsrunde.

27/12

Miljørettet helsevern - samarbeid med Mattilsynet
Ellen Fuglerud, Anne Andberg og Olav Vatn fra Mattilsynet deltok på denne
saken.
Tema som ble drøftet (stikkord):
 Meldte saker til Mattilsynet vedr dyrehold (ca 300 i året i Gudbrandsdal) –
viktigheten av å komme tidlig inn og sikre ev. oppfølging både av dyr og
dyreeier
 Opplysningsrett/-plikt til mattilsynet
 Samarbeid og gjensidig informasjonsflyt
 Prioriterte områder for tilsyn i 2017 (Mattilsynet - bl.a. institusjoner,
drikkevann og høydebasseng. Kommunene – bl.a. barnehager, skoler og
campingplasser)
 Kosmetikkloven og meldeplikt
 Muligheten for å melde allergiske reaksjoner på matvarer
 Ansvar i forhold til melding til Mattilsynet ved mistanke om uheldige forhold i
forbindelse med matvareutsalg
 Muligheten for pasienter å få råd fra Mattilsynet ved smitte fra privat
drikkevannskilde

Konklusjon/oppfølging: Kommuneoverlegene og Mattilsynet var enige om
følgende:
 Viktigheten av gjensidig samarbeid og informasjonsutveksling når det er
behov for oppfølging av dyr og dyreeiere.
 Ved gjennomføring av tilsyn tar kommuneoverlegene kontakt med
Mattilsynet og vice versa dersom det er ønskelig å gjennomføre tilsyn
samtidig.
 Kommuneoverlegene tar opp helsepersonells ansvar mht kontakt med
Mattilsynet ved mistanke om vanskjøtsel av dyr, med hjemmetjenesten.
28/12

Smittevernlegefunksjon
Organisering av smittevernlegefunksjonen i regionen ble drøftet etter
innmelding fra kommuneoverlege i Lom og Skjåk. Det henvises til tidligere
saker vedr. organisering av arbeidet med miljørettet helsevern i en regional
enhet.
Konklusjon/oppfølging: Kommuneoverlegeforum anbefaler at saken meldes
opp i 6K helse på nytt med tanke på budsjettprosessen i 2017. Forøvrig følger
kommuneoverlegene opp saken i egne kommuner.

29/12

Takstbruk
Felles takster for materiell og lik bruk av takster ble drøftet. Betina jobber med
å systematisere dette for legevakten – slik at sykepleierne tar betaling for utstyr
(eget regningskort).
Konklusjon/oppfølging: Saken tas opp på neste fastlegeforum med Christen
Halle som innleder. Forøvrig tok kommuneoverlegene saken til orientering.

30/12

Bruk av antibiotika
Et mer samordnet bruk av antibiotika – med felles retningslinjer ble drøftet. Det
ble innmeldt et ønske om å lage en praktisk prosedyre i fastlegeforum.
Konklusjon/oppfølging: Saken tas opp på fastlegeforum i 2017.

31/12

Orienteringssaker
 Oppdaterte veiledere for frisklivstjenester er sendt ut til alle kommunene.
 Forslag til handlingsplan for forebygging og håndtering av hatkriminalitet,
radikalisering og voldelig ekstremisme er sendt på høring i kommunene med
frist 1. februar.
 Forslag til prosedyrer for psykisk helsetjeneste i kommunene har blitt
behandlet i kommunen – med frist for innspill 12. desember.
 Utarbeidelse av forslag til rutiner for samarbeid kommunehelsetjenesten og
DPS - inkludert rutiner ved felles oppfølging og overganger: Det er nedsatt
arbeidsgruppe som skal ha første møte i januar.
 Forslag til handlingsplan og veiledere for kreftomsorgen er sendt til høring i
Sel, Vågå, Lom og Skjåk med frist 1. februar.
Konklusjon/oppfølging: Kommuneoverlegene tok sakene til orientering.

Ref. Hege

