Referat fastlegeforum i Nord-Gudbrandsdal juni 2017
Tid/sted: Torsdag 8. juni, kl. 16.30 – 19.00, NGLMS
Til stede: Gurgen Nazaretian, Jan Nizialek, Kristine Stuedal, Marte Heier, Egle Bacyte,
Ebubekir Kacapor, Frederik Emil Juel, Elvyra Podeniene og Hege Lorentzen. Betina deltok
på saker vedr. legevakt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Pensjonsordning legevakt og beredskapsgodtgjørelse
Arne Heier (Vågå kommune), Bjørn Hanstad (Sel kommune) og Iren Ramsøy,
(kommunalsjef Sel kommune) orienterte om pensjonsordning legevakt og
beredskapsgodtgjørelse. Avtaleverket og en «modell»/regneark for beregning av
pensjonsgivende inntekt på beredskapsvakter ble gjennomgått.

Dialog med BUP
Avdelingssjef Bjørg Antonsen BUP Oppland og overlege Laura Görtz-Nagtzaam innledet til
dialog og orienterte bl.a. om innsats i forhold til gravide /nyfødte og pakkeforløp. Det
henvises til behandlingslinje (lenke). 10 % av sakene i BUP er gravide og barn under tre
år. I 80 % av henvisningene har ikke fastlegen sett barnet. BUP har utarbeidet et
minikurs for leger på 6 timer (f.eks. over to ettermiddager).
Følgende ble drøftet


Henvisninger: Avslag skal begrunnes. Henvisere kan ta kontakt og drøfte ev. avslag.
Viktig å vise at kommunen har forsøkt behandling / oppfølging før henvisning – det
tydeliggjør en alvorlighetsgrad. I forbindelse med pakkeforløpet vil det utarbeidet
mer tydelig krav om hva som skal være gjort i kommunehelsetjenesten før
henvisning. Det er gitt innspill i forhold til et elektronisk henvisningsskjema som
ivaretar kravene. Pr. i dag kan skjema
http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20bokmaal.pdf brukes
som «mal» når en fyller ut elektronisk henvisning.



Legetilgang BUP: Laura Görtz-Nagtzaam vil være på Otta en gang i måneden i tillegg
til at hun har ukentlige videomøter med avdelingen. Det er vanskelig å få spesialister
fast på Otta.



Akutte saker og drøfting: Legene opplever et behov for å kunne drøfte saker. Det er
mulig å ta kontakt med Laura og bruke videokonferanse. Ved akutte saker, kan
legene ta kontakt med Lillehammer. Det er også mulig å henvise til en akutt
vurderingssamtale.



Tverrfaglig samarbeid: Pakkeforløpene kommer sannsynligvis til å sette fokus på den
tverrfaglige oppfølgingen i kommunene før henvisning.



Behov for møte med ledelsen i kommunen for å drøfte samhandling: Hege følger opp
og gir tilbakemelding til Bjørg.

Saker vedr. Legevakt


Prosedyrer: Er oppdatert og vil i løpet av kort tid bli lagt ut på «NGLMS.no/legevakt»
og «Region felles/NGLMS». Ny prosedyre - «Bruk av IN Fentanyl».



Epikrise: Det er meldt avvik i forhold til tilbakemelding fra legevakten. Betina ber
legene følge opp i henhold til prosedyre for legevakten. Det jobbes for bedre ITløsninger med elektroniske epikriser i forbindelse med innføring av nytt
journalsystem.

Kjernejournal
Det er gitt tilbakemelding fra E-helse at kjernejournal brukes lite av legene i NordGudbrandsdal. E-helse tilbyr å orientere om kjernejournal på fastlegeforum (ev.
videokonferanse). Fastlegene var positive til å få en ny orientering.
Samhandlingsprosedyrer DPS / kommunene
Samhandlingsprosedyrer er utarbeidet og godkjent. De er lagret på «Region felles/6K
planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt» og vil bli lagt ut på
«NGLMS/.no/Psykisk helse» i løpet av kort tid.

IntraNasal administrering av medikamenter
Lars hadde gjennomgang av IntraNasal administrering av medikamenter. Legene ga
tilbakemelding om at de ønsket laminerte ark med dosering på legevakten og mulighet til
IN administrering av epilepsimedikamenter.

Ref. Hege

