
                          
 

Referat kvalitetsutvalg desember 2016 

 

Tid/sted: Onsdag 14. desember, kl. 12.30-15.00, NGLMS 

Til stede: Bettina Brandt-Møller (overlege NGLMS), Anton Hole (kommuneoverlege 

Lesja), Gurgen Nazaretian (kommuneoverlege Dovre), Marit Riksaasen 

(kommuneoverlege Vågå), Christen Halle (kommuneoverlege Lom og Skjåk), Rita 

Randen (konst. virksomhetsleder NGLMS), Anita Bryhn (hovedtillitsvalgt 

Sykepleierforbundet), Hilde Lislien (repr. fra kommunene, Lesja), Therese Renaa 

(kommuneoverlege Sel), Åse Harstad (Brukerutvalget), Nina Grindstuen (hovedtillitsvalgt 

Fagforbundet), Elisabeth Rudi (avdelingsleder sengeavdelingen) og Hege Lorentzen 

(koordinator i samfunnsmedisin) 

Forfall: Monica Brandvold (avdelingsleder legevakten)  

Referat fra møtet 7. september ble godkjent i forbindelse med utsendelse.  

Saks 

nr. 

Saker  

26/16 Samhandlingsavtale mellom Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 

(NGLMS) og Sykehuset Innlandet HF (SI) 

Hege orienterte om prosess og innhold pr. i dag – og videre plan: Inger Lise Ski 

og Hege har fått i oppdrag fra drifts- og utviklingsrådet å utarbeide en oversikt 

og lage et «skjelett» mht nødvendige/aktuelle avtaler. Arbeidet med et foreløpig 

utkast er påbegynt på NGLMS – pr. i dag vært i dialog med overlege NGLMS, 

spesialsykepleiere på dialysen og radiograf. Forankret hos rådmann og 

virksomhetsleder NGLMS. Tatt opp i 6K helse og Brukerutvalg. Avtalt møte med 

SI i januar. Aktuelt med «samhandlingsverksted» med tanke på 

utviklingsområder før ferdigstillelse av utkast i sammen med SI og ledelse i Sel 

kommune og fremlegging i DUR. Ønsker å utarbeide «flerdelt» avtaler – omfatte 

tilbud og tjenester slik de er i dag, men også utviklingsområder (på kort og ev. 

lang sikt). 

Konklusjon/oppfølging: Kvalitetsutvalget stilte seg positive til skissert 

prosess. Forøvrig tok de saken til orientering.  

27/16 Arbeid med prosedyrer sengeavdelingen og legevakttjenesten 

Prosedyresamlingene ble sendt ut med innkallingen. 

Gjennomgang av forslag til en ny prosedyre for legevakten og nye prosedyrer 

for sengeavdelingen. Kvalitetsutvalget ga innspill på enkelte av prosedyrene. 

Videre oppfølging fra kvalitetsutvalget mht prosedyrer ble drøftet. 

Konklusjon/oppfølging: Ansvarlige for prosedyrene følger opp innspill gitt på 

møtet. Kvalitetsutvalget ønsker fortsatt å bli orientert – og få tilsendt – nye 

prosedyrer.  

28/16 Evaluering legevakt 

Betina orienterte om status, utfordringer og oppfølging. Det gjennomføres 

ekstra kontroll mht antall utrykninger på legevakten. Betina skisserte to 

alternativer for evaluering av hendelsene sammen med aktuelle leger – enten 

at hun reiser ut til kommunene eller at samtalene tas i forkant av legevakt. 

Samtalene med turnuskandidatene gjennomføres sammen med veileder. 

Betina tar kontakt med kommuneoverlegene for gjennomføring av 

evalueringssamtaler. 

Konklusjon/oppfølging: Kvalitetsutvalget tok saken til orientering. 

29/16 Avvik og klager 

Det er meldt to avvik fra sengeavdelingen – ikke kapasitet til å ta i mot 

innleggelse fra en kommune og ukorrekt fødselsdato i epikrise. Avvikene er fulgt 

opp. Det er utarbeidet prosedyre som skal følges når pasienter ikke kan tas i 

mot på avdelingen. Denne sikrer ledelsen muligheten for å følge opp over tid.  

Rita orienterte om forslag til rapport som skal legges frem på neste møte: 

Beskrive antall avvik. Dele inn i tre risikoklasser og i forhold til tema.   



                          
 

 

Konklusjon/oppfølging: Ved oppsummering av avvik i årsrapport for 2017 

anbefalte kvalitetsutvalget at det skilles mellom avvik som har fått 

konsekvenser for pasientene og avvik som kunne ha fått konsekvenser og at 

det vises til avdeling - i tillegg til skissert oppsett. Forøvrig tok kvalitetsutvalget 

saken til orientering.  

30/16 Orienteringssaker 

 Hege orienterte om møte i Brukerutvalg 30. november med spesiell fokus på 

sak vedr. jordmorvakt. (Det har fremkommet opplysninger mht økt 

stillingsstørrelse etter møtet.) Det henvises til «Region felles/NGLMS/Referat 

brukerutvalg». 

 Hege orienterte om saker vedr. NGLMS fra møte i 6K helse 6. desember. Det 

henvises til «Region felles/6K helse». 

Konklusjon/oppfølging: Kvalitetsutvalget tok sakene til orientering. 

31/16 Ev. 

KAD-plasser for pasienter med psykiske lidelser  

Hege orienterte om prosess. Utdrag fra konklusjon i 6K helse 6. desember:   

«6K helse vil be Sel kommune som vertskommune om å gi deltakerkommunene et 
tilbud på KAD-plasser for pasienter med psykiske lidelser primært innenfor 
nåværende økonomiske rammer.» 

Konklusjon/oppfølging: Kvalitetsutvalget tok saken til orientering og ber om 

fortløpende oppdatering i prosessen. 

 

Ref. Hege 


