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Åpningstider MNS 

legevakt julen 2015: 

24/12: 12 – 23 

25/12 – 27/12: 08 – 23 

28/12 – 30/12: 14 – 23 

31/12: 12 – 23 

1/1 – 3/1: 08 – 23 

LINA (natt): 23 – 08 alle 

netter 

Legevakts – nummer: 

116 117 

 

Kurs i akuttmedisin 

Kommuneoverlegen i Midtre 

Namdal Samkommune har 

fått tilskudd fra 

Helsedirektoratet til å  

arrangere kurs i 

akuttmedisin i desember.  

Ca 40 leger fra hele Namdal 

har til nå meldt seg på det 5 

 

 

 

timer lange kurset som 

avholdes 4 kvelder i 

desember, ved 

simulatorsenteret ved Olav 

Duun videregående skole.  

Kommuneoverlegen 

opplyser om at det fortsatt 

er ledige plaser på kurset 

som avholdes 17. desember.  

Kurset er godkjent med 6 

valgfrie kurspoeng til videre 

– og etterutdanningen.  

Noe av det som gjennomgås 

på kurset er 

skadestedsledelse, 

sambandstrening nytt 

nødnett, traumeøvelser og 

gjennomgang av ambulanse 

og utstyr. Kurset 

gjennomføres i samarbeid 

med ambulansepersonell og 

Namsos Røde Kors.  

Samarbeidsmøte om felles 

legevakt 14. desember 

14. desember avholdes det 

årlige samarbeidsmøtet om 

felles legevakt. Møtet samler 

ressurser fra 

kommuneoverlegen sin 

administrasjon, leger i vakt, 

 

 

 

AMK, barnevern og 

ambulanse, og har til hensikt  

orientere/utveksle erfaringer 

og siste nytt, gjennomgå 

praktiske og 

kommunikasjonsmessige 

rutiner, samt diskutere felles 

utfordringer. Møtet finner  

sted i Namdalshagen 14. 

desember kl. 18.00  

 

Nytt fra 

Folkehelsekoordinatoren 

Oversiktsdokument 

Overhalla kommune er i 

sluttfasen med å utarbeide 

oversiktsdokument over 

helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer. 

Namdalseid kommune er 

godt i gang og har en prosess 

fram til juni 2016. 

Dokumentene kan brukes 

som grunnlag for kommunal 

folkehelseplanlegging.  

Namdalseid kommune  

ønsker at opplysningene i 

dokumentet skal danne 

grunnlag for kommunens 

planstrategi som skal  

NYHETSBREV – MNS Kommuneoverlegen 
   Midtre Namdal Samkommune 11.12.2015 6 2015 

 



 

2 

 

 

 

behandles i 2016, og som skal 

definere hvilke planer  

kommunen skal utarbeide i 

nærmeste 4–års periode.  

 

Hybelboertreff for 

Fosnesungdom 

Onsdag 4. november 2015 ble 

det arrangert treff for 

ungdom fra Fosnes 

kommune som bor på hybel i 

Namsos.  Tema var 

erfaringsutveksling rundt det 

å bo på hybel, gå på 

videregående skole og 

fritidsaktiviteter. Samtidig 

var representanter fra 

kommunen interessert i å få 

tilbakemeldinger om 

hvordan kommunen best kan 

forberede og tilrettelegge før 

ungdommene flytter. 

Ordfører, helsesøster, 

psykiatrisk vernepleier, 

rådgiver ved skole og 

folkehelsekoordinator deltok 

sammen med 14 

ungdommer. Takk til flotte 

ungdommer som bidro til en 

givende og lærerik 

ettermiddag og takk til 

personell i kantina i 

Namdalshagen for utmerket 

taco og service. 

 

 

 

 

Møte mellom 

utelivsbransje, 

videregående skole, 

frivillige organisasjoner, 

kommuner og politiet 

Kompetansesenter for Rus 

Midt-Norge (KORUS) og 

Politiet inviterte til møte 

torsdag 5. november 2015 i 

forbindelse med 

julebordsesongen. 

Regjeringens mål er å 

redusere negative 

konsekvenser av 

rusmiddelbruk for 

enkeltpersoner, for tredjepart 

og for samfunnet og bidra til 

flere friske leveår for 

befolkningen. Fokuset er å 

begrense over - skjenking og 

skjenking til mindreårige. 

Politiet informerte om ulike 

narkotiske stoffer, deres tegn 

og symptomer, 

narkotikamiljø i Namdalen, 

konsekvenser ved bruk og 

konsekvenser ved pågripelse. 

Hensikten med møtet var å 

samarbeide slik at alle kan 

bidra til at årets 

julebordsesong blir hyggelig 

for alle, både gjester og 

ansatte i de ulike etater.  

Frisklivskonferanse 

18. – 20. november 2015 ble 

det arrangert Nasjonal 

frisklivskonferanse i Oslo.  

 

Nord-Trøndelag var godt 

representert på konferansen 

med 15 deltagere som 

representerte ulike 

kommuner, FFO, 

Fylkesmann og Helse Nord-

Trøndelag. Sangere fra 

Levangerområdet og HINT 

v/Arve Almvik og Grete 

Daling gjorde inntrykk med 

sitt bidrag om korsang og 

psykisk helse. Nytt av året er 

at Friskliv og Læring- og 

mestringstilbud var samlet i 

en konferanse. Det ble 

presentert mye 

forskningsprosjekt på effekt 

av deltagelse i ulike 

frisklivstilbud. Kompendium 

fra konferansen vil bli lagt ut 

på Helsedirektoratets 

hjemmesider og 

www.mestring.no. 

I april 2016 arrangeres en 

regional Frisklivskonferanse 

for Nord – og Sør – 

Trøndelag samt Møre og 

Romsdal. Sett av datoene 25. 

og 26. april! Konferansen 

arrangeres i Trondheim.  

 

Nytt fra Miljørettet 

Helsevern 

Varsling og 

bekymringsmeldinger 

Kommuneoverlegen i Midtre 

Namdal har et sterkt ønske 

om at alle aktører som 

http://www.mestring.no/
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opplever forhold de opplever 

eller føler at ikke er 

forsvarlige melder dette som 

en bekymringsmelding inn 

til oss. Eksempler på type 

meldinger kan være: 

 - Relatert til barns 

oppvekstmiljø (skole, 

barnehage, mobbing, 

trakassering, bomiljø, 

sikkerhet og trafikk). 

- Forhold omkring 

forurensning som man 

opplever kan medføre 

helserisiko. 

- Støyplager fra trafikk og 

andre aktiviteter. 

 - Generell sikkerhet for 

befolkningen.  

- Eventuell smitterisiko.   

- Generelt: saker som kan ha 

en betydning for helsa til de 

som bor i kommunen. 

Slike bekymringsmeldinger 

vil bli behandlet 

konfidensielt og kan meldes 

inn via epost til oss eller 

presenteres muntlig ved at 

man ber om et møte. 

Bekymringsmeldinger er 

viktige for oss for vi ser at de 

har stor betydning i vår 

saksbehandling og gir oss 

innspill som vi ellers aldri 

ville få vite om. 

Helserådet  

er et tidsskrift som kommer 

ut ca en gang i mnd via 

www.helsebiblioteket.no 

Tidsskriftet presenterer 

dagsaktuell forskning innen 

samfunnsmedisin og  

folkehelse. De som er 

interesserte bes lese mer her.  

 

Omgangssyke  

Høst og vinter er høysesong 

for omgangssyke forårsaket 

av norovirus. Norovirus er 

svært smittsomme og ofte 

ansvarlig for utbrudd av 

omgangssyke i 

helseinstitusjoner. De syke er 

mest smittsomme mens de 

kaster opp og har diarè, men 

de er også smittsomme i en 

kort periode før symptomer 

starter og et par dager etter 

at symptomer har opphørt. 

Ved utbrudd av 

omgangssyke forårsaket av 

norovirus anbefales vask av 

hender med såpe og 

rennende vann. 

Alkoholbasert 

hånddesinfeksjon er mindre 

effektivt mot norovirus. 

 

Det beste rådet for å unngå 

omgangssyke er god 

håndhygiene.  

 

 

 

Håndtering av 

kusmautbrudd 

Ved utbrudd av kusma 

anbefaler 

Folkehelseinstituttet vaksine 

til uvaksinerte personer og 

de som kun har fått en dose 

med MMR – vaksine. I tillegg 

anbefales andre  

 

smitteverntiltak og råd til 

nærkontakter til personer 

med kusma. Det er mulig å 

bli syk med kusma selv om  

man er fullvaksinert mot 

sykdommen, derfor er det 

viktig og få tatt prøver hvis 

man mistenker kusma. Det 

bør tas både spytt og serum 

for å få best mulighet til å 

påvise viruset eller 

antistoffer. Ved mistanke om 

kusma skal følgende prøver 

tas:  

1. Serologiske prøver 

2. Spyttprøver 

 

Overdrevet bruk av 

antibiotika 

Nordmenn bruker for mye 

antibiotika. Hvert år får over 

en million nordmenn 

antibiotika på resept, men 

bruken er ikke 

uproblematisk. Økt bruk av 

antibiotika øker 

sannsynligheten for utvikling 

av resistente bakterier. 

Verdens helseorganisasjon 

(WHO) anslår at det i Europa 

dør ca. 25 000 mennesker  

http://www.helsebiblioteket.no/
http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helser%C3%A5det/2015
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hvert år som følge av 

antibiotika resistente  

infeksjoner. Problemet er 

alvorlig og økende over hele 

verden.  

 

Vi har hatt en økende bruk 

av antibiotika de siste ti 

årene, uten at det har vært en 

økning i forekomsten av 

infeksjoner. Det betyr at folk 

forventer å bruke antibiotika 

for å bli fortere frisk av 

relativt ufarlig infeksjoner i 

for eksempel luftveier og 

urinveier. John – Arne 

Røttingen, direktør for 

smitte, miljø – og helsevern 

ved Folkehelseinstituttet, 

mener at leger i Norge kan 

redusere bruken av 

antibiotika med 20 – 30 % 

uten at det vil få negative 

konsekvenser.  

 

Hele tidsskriftet: 

Helserådet 2015_21.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Så, til slutt, fra alle oss til 

alle dere: 

Kommuneoverlegen 

oppfordrer alle til å bidra 

slik at flere får en hyggelig 

og trygg julefeiring. Spesielt 

tenker vi på voksnes bruk 

av alkohol i samvær med 

barn og unge. I 

familiesammenheng starter 

god forebygging mens 

barna er små. Voksne skal 

være gode rollemodeller. 

Barn “kopierer” svært ofte 

det de voksne gjør. Et 

spesielt fokus på eget 

alkoholbruk, kan være med 

å bidra til å utsette 

debutalderen for mange 

unge. 

MNS Kommuneoverlegen 

med stab ønsker med dette 

alle samarbeidsparter der 

ute en riktig God Jul og et 

Godt og helsefremmende 

2016! 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Folkehelsekoordinator: 

Sissel Pettersen 

sissel.pettersen@midtre-

namdal.no  

Miljørettet helsevern: 

Per Erik Arnø 

Per-erik.arno@midtre-

namdal.no  

Legevakt: 

Sølvi Jekthammer 

soelje@online.no  

Kommuneoverlegen: 

Haldor T. Holien 

haldor.holien@midtre-

namdal.no  

Hjemmeside: 

www.midtre-

namdal.no/kommuneoverleg

en  

Avsender: 

Kommuneoverlegen 

Elin Skage Knappe 

Prosjektleder  

Mob.: +47 468 62 281 

Mottakere: 
Leger/helsepersonell, 

rådmenn, ordførere og 

helseledere i samtlige 

namdalskommuner, samt 

Osen og Bindal.  

NTFK og FMNT 

NA – TA - Nrk 
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