Referat drifts- og utviklingsråd NGLMS og Sykehuset Innlandet
(DUR), oktober 2016
Sted: NGLMS
Tid: Torsdag 27. oktober, kl. 12.30-14.30
Til stede: Kaija Eide Drønen (Rådmann Sel), Rita Randen (Kst. virksomhetsleder NGLMS), Geir
Kristoffersen (Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester), Marianne Berg (Kst. divisjonsdirektør Divisjon
Lillehammer), Bjarne Eiolf Holø (Leder i Regionrådet / ordfører Lom), Lene Jevnheim (Varaordfører
Sel) og Hege Lorentzen (Koordinator i samfunnsmedisin)
IngerLise Ski (Sykehuset Innlandet) deltok som observatør.
Forfall: Leder 6K helse Hilde Reitan
Saks nr.

Saker

1/16

Konstituering, organisering og mandat
Saken ble drøftet med utgangspunkt i kommunestyrevedtak fra Sel. Det ble bl.a.
foreslått følgende: Regionrådsleder velges som leder i 2017 og ordfører i
vertskommunen velges som nestleder i samme periode – med vararepresentanter som
følger rollene som regiontrådsleder og ordfører.
 Konklusjon/oppfølging: Mandat for DUR ble utarbeidet - det henvises til eget vedlegg.

2/16

Status «Utredning av pasienttilbud og faglig innhold i lokalmedisinske
sentre/desentraliserte tilbud. Tiltaksplan 2016-2019»
Geir orienterte om status og videre oppfølging - det henvises til eget vedlegg «DUR
Innledning ved GK». Sykehuset ønsker bl.a. å sette av noe administrative ressurser
direkte relatert til NGLMS – ev. tilknyttet en eksisterende stilling på NGLMS (f.eks.
virksomhetsleder). Innkjøp av utstyr SI / NGLMS ble drøftet.
Konklusjon/oppfølging: Rita Randen tar kontakt med Geir Kristoffersen mht innkjøp av
utstyr. Forøvrig tok DUR saken til orientering.

3/16

Samarbeidsavtaler Sykehuset Innlandet (SI) / NGLMS
Det ble gitt en kort orientering om eksisterende avtaler.
Konklusjon/oppfølging: Det er behov for å oppdatere og utarbeide nye avtaler for
samhandling/samarbeid mellom SI og NGLMS. Hege og Inger Lise gis i oppdrag å
utarbeide en oversikt og lage et «skjelett» mht nødvendige /aktuelle avtaler før neste
møte i DUR.

4/16

Videreutvikling NGLMS
Saken ble drøftet med utgangspunkt i vedleggene «Status og utvikling NGLMS - 2016»,
og «DUR Innledning ved GK». I tillegg orienterte Kaija om møte der sykepleierutdanning
og rekruttering var tema.
Konklusjon/oppfølging: I første omgang skal videreutvikling av røntgen, kvinnehelse og
behandling i dialyseavdelingen (f.eks. dialyse, behandling med Remicade og cytostatika)
prioriteres. Arbeidet med videre prioriteringer fortsetter i 2017.
DUR ønsker å ha et regionalt fokus på utdanning og rekruttering av sykepleiere. DUR
ønsker å fokusere på samhandling Kommunehelsetjenesten, NGLMS og
spesialisthelsetjenesten (SI) som et fortrinn i kompetansebygging av
sykepleierstudenter og vil følge opp mht ev. samarbeid med Karrieresenteret i NGD,
NTNU Gjøvik, forskningsmiljø.

Ref. Hege

