
                 

        

 

Referat fastlegeforum i Nord-Gudbrandsdal september 2016 

 

Tid/sted: Onsdag 7. september kl. 16.30 – 19.00, auditoriet, NGLMS  

Til stede: Gurgen Nazaretian, Nadja Nazaretian, Irene Witt, Jan Nizialek, Ali Abdullahi 

Ali, Merete Byre-Haakensen, Amund Formo, Kristine Stuedal, Betina Brandt-Møller og 

Hege Lorentzen. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HJEMMESIDER OG STATUS ARBEID MED PROSEDYRER I REGIONEN 

Hege orienterte kort om oppdaterte hjemmesider - NGLMS.no og status mht følgende:  

 Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner som skal brukes på tvers av 

avdelinger/tjenester: Legges ut i løpet av kort tid. (Er sendt til endelig godkjenning i 

kommunene.) 

 Smittevern: Planverk og prosedyrer er utarbeidet og lagt ut på hjemmesidene. 

 Psykisk helsetjeneste: Forslag til en rekke prosedyrer er utarbeidet. Lederne av 

psykisk helsetjeneste sender ut til samarbeidspartnere og brukere for innspill. 

 Helsestasjon og jordmortjeneste: Prosedyrer er oppdatert og sendt ut til 

godkjennende av leger med 14 dagers frist. 

 

PRESENTASJON AV KIRURGISK AVDELING SI  

Avdelingssjef Ellen Pettersen og rådgiver Embjørg Lie fra Sykehuset Innlandet 

presenterte kirurgisk avdeling. Presentasjonen er vedlagt. 

 

LEGEVAKTEN.NO OG FORDELING AV VAKTER I FERIER OG HØYTIDER  

Legene ga tilbakemelding på at legevakten.no stort sett oppleves som grei å bruke - med 

unntak av noe feilregistreringer. Det er enkelt å bytte vakter. Alle må melde fra til Betina 

dersom det er noe som ikke fungerer. Betina la frem nytt system for fordeling av vakter i 

ferier (jul, påske og sommerferie).  Vaktlegene ble delt i to grupper. Det ble gjennomført 

trekning mht vaktene julen 2016 og påsken 2017. Betina følger opp i forhold til 

informasjon til vaktlegekorpset. 

 

PRAKTISK FORLØP AV EVALUERING LEGEVAKT 

Betina orienterte. Både primær- og sekundærvakt skal fylle ut registreringsskjema ved 

alle røde responser i forbindelse med legevakt. Oppstartsdato 1. oktober. Betina vil 

sende sms-varsling som påminning. Kommuneoverlegene skal være kontaktpersoner i 

den enkelte kommune og bidra til å sikre gjennomføring. 

 

INNLEGGELSESKRITERIER PÅ KAD – VEDR AVVIK 

Betina orienterte om aldersgrense 18 år for innleggelse i KAD-sengene. 

 

ARBEIDSGRUPPE VEDR AKUTT MEDISIN KURS I REGI AV LEGEVAKT 

Fastlegene ga sin støtte til gjennomføring av kurs i regi av legevakten. Betina følger opp i 

forhold til etablering av arbeidsgruppe.  

 

AMK 

AMK har – i møte med Betina – gitt tilbakemelding på at de fleste legene melder tilbake 

om de rykker ut, men ikke alle. Er forbedringspotensiale. 

 

 

Ref.  Hege  

http://www.nglms.no/index.php?cat=187025

