Referat Drifts- og utviklingsråd
NGLMS og Sykehuset Innlandet (DUR), mai 2017
Sted: Møterom Spranget, NGLMS
Tid: Torsdag 15. mai, kl. 12.30 – 14.30
Til stede: Bjarne Eiolf Holø (leder), Lars Ekre, Geir Kristoffersen, Dag Erik Pryhn, Iren Ramsøy, Hilde
Reitan og Hege Lorentzen
Forfall: Kaija Eide Drønen, Marianne Berg og IngerLise Ski
Referat fra møte 15.03.17 ble godkjent i forbindelse med utsendelsen.
Saks nr.

Saker

4/17

Samarbeidsavtaler
Iren orienterte om mindre justeringer etter forrige møte i DUR. Avtalene er snart klare til
signering.
Konklusjon/oppfølging: DUR tok saken til orientering.

5/17

Rutine når nye oppgaver ønskes løst i LMS
Oppsummering av drøfting i stikkordsform: Bør utarbeide sjekkliste og ha tett dialog
(SI/NGLMS) ved etablering av nye tilbud. Viktig med rutiner, ansvarsavklaring (fag og
økonomi) og rollbeskrivelse. Bør undersøke hva som gjøres andre steder. Bør bruke
«dialysen/ dagbehandlingen» - og vurdere rolle til overlege NGLMS og legene i Sel.
Konklusjon/oppfølging: Geir og Lars følger opp i forhold til utarbeidelse av sjekkliste /
rutine - i dialog med Valdres.

6/17

Tilbud ved NGLMS – status og utvikling
 Endring av navn på dialyseavdelingen: Det ble foreslått å endre navnet slik at det
fremgår at avdelingen brukes - og kan utvikles videre – til mer enn dialysebehandling.
 Kreftpoliklinikk: Det ble orientert om muligheten for nytt tilbud - infusjonsbehandling
av Kiovig.
 Ortopedisk poliklinikk: Det er gitt positive signaler fra seksjonsoverlege om økning i
tilbud mht ortopedisk poliklinikk på Otta (høsten 2017).
 Dialyse: Lars orienterte om oppstart i uke 24 med tre pasienter, tre dager i uken –
bemannet med to sykepleiere. Det jobbes for å løse utfordringer i forhold til
sommerferieavvikling. Divisjonen dekker kostnader til reetablering av tilbudet.
 Skjelettrøntgen: Det er inngått vikaravtale med lokal radiograf som primært kan jobbe
en dag i uken. Det jobbes for å dekke opp de øvrige vaktene.
I tillegg ble følgende drøftet:
 Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbud der brukeren bor – i kommunen og i bolig.
 Erfaringsutveksling med andre LMS / spesialisthelsetjenester.
 Etablering av regional vikarpool på NGLMS / rekruttering av personell /
«Nordsjøturnus».
Konklusjon/oppfølging: DUR anbefaler at navnet på dialyseavdelingen endres til
dagavdeling/poliklinikk med spesifisering av hvilke oppgaver som kan utføres i enheten.
Lars følger opp i forhold til sykehuset når det gjelder avklaring av medisinskfaglig ansvar og
behov for utstyr mht infusjonsbehandling.
Sel kommune følger opp i forhold til å arrangere et arbeidsseminar med tanke på utvikling
av lokalmedisinske sentre. DUR anbefaler at det settes et mål for utvikling av
røntgentilbudet på Otta. Forøvrig tok DUR sakene til orientering.

7/17

Innkjøp av nytt utstyr
Iren meldte inn behov for innkjøp av nytt utstyr. Ny ultralyd er lagt inn i budsjettet i Sel.
Det er også igjen midler til innkjøp av utstyr på NGLMS.
Konklusjon/oppfølging: Vurdering av behov og fordeling av kostnader ved innkjøp av
utstyr, drøftes mellom Prehospital divisjon og Sel kommune. Iren og Geir følger opp saken.

8/17

Bruk av sykehusets journalsystem
Legene på NGLMS - spesielt i forhold til bruk av KAD-senger - har behov for tilgang til
sykehusets journalsystem. Det er igangsatte et pilotprosjekt vedr. tilgang til journaler i
regi av sykehuset. Det er sendt forslag til avtale til Sel kommune
Konklusjon/oppfølging: DUR tok saken til orientering. Iren følger opp.

9/17

Følgetjeneste for gravide
Utarbeidelse av samarbeidsavtale ble drøftet. Hege har sendt utkast som kan bearbeides
videre, til Iren og Lars.
Konklusjon/oppfølging: Geir og Iren følger opp saken. DUR tok saken til orientering

10/17

Utredningsarbeid i tilknytning til bo- og tjenestetilbud i Sel kommune
Arbeidet inkluderer forslag som styrker LMS, der det blant annet også sees på mulighet for
tettere samarbeid innenfor psykisk helse og rus - der DPS/ Bredebygden inngår.
Dersom det er aktuelt med videre utredning, vil sykehuset bli invitert med i det videre
arbeidet. Geir ga tilbakemelding om at sykehuset er positiv til videreutvikling av NGLMS –
også mht DPS - og ønsker å delta i prosessen videre.
Konklusjon/oppfølging: DUR tok saken til orientering.

11/17

SMARTsam
Det ble orientert om SMARTsam (vedlegg) – som omhandler effektiv kommunikasjon for
brukere og tjenesteytere innen psykisk helsevern. Sel kommune har meldt seg på og
ønsker å implementere dette også inn mot LMSet.
Konklusjon/oppfølging: DUR tok saken til orientering,

12/17

Involvering av Brukerutvalget i kvalitetssikring og oppfølging av
spesialisthelsetjenestetilbud LMS
Innspill fra Brukerutvalget v/leder: Hvorvidt brukerutvalget (-ene) ved LMS skal involveres i
kvalitetssikring og oppfølging av tilbudene spesialisthelsetjenesten har ved LMS.
Konklusjon/oppfølging: Geir følger opp. DUR tok saken til orientering.

13/17

Organisering og mandat
Hege foreslo å endre organisering av DUR etter ansettelse av virksomhetsleder NGLMS.
Konklusjon/oppfølging: Koordinator i samfunnsmedisin trer ut av utvalget, og
virksomhetsleder NGLMS tar over som sekretær. Kommunalsjef helse og omsorg settes inn
i mandatet. Nytt mandat er vedlagt.

14/17

Ev.
 Samhandling NGLMS / VLMS
Lars orienterte om felles møte med VLMS initiert av prehospital divisjon. Det skal
settes opp en møteplan for felles møter videre.
Konklusjon/oppfølging: DUR tok saken til orientering.
 Utredning spesialisthelsetjenester
Geir orienterte om utredning på Hadeland i forhold til utvikling av spesialisthelsetjenester. Han ønsker en tilsvarende prosess med NGLMS – ønsker et møte med
vertskommunen og f.eks. leder i DUR for å få innspill til hvordan SI bør jobbe videre.
Konklusjon/oppfølging: DUR var positive til initiativet. Geir sender datoer før 1. juni.
 Orientering om brev fra leder i HLF Oppland.
Geir orienterte om brev. Styret i HLF Oppland har fått i oppdrag å arbeide for at flere av
medlemmene skal få konsultasjoner hos audiograf på Otta og Fagernes. Saken skal
presenteres i medlemsblad «Din hørsel».
Konklusjon/oppfølging: DUR tok saken til orientering.
Utvikling av dagavdeling/poliklinikk og sykepleierdrevet poliklinikk tas opp som sak på
neste møte.

Ref. Hege

