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Åpningstider MNS 

legevakt Påsken 2016: 

"Stille uke": 

21/03-22/03: 15.30-23.00 

23/03: 12.00-23.00 

24/03-28/03: 08.00-23.00 

 

LINA (natt): 23 – 08 alle 

netter 

Legevakts – nummer: 

116 117 

 

Kurs RTG  avd/MNS 1204  

MNS og Helse Nord-

Trøndelag Radiologisk 

Avdeling inviterer til 

kurskvelder 12. 04 og  

14. 04. 2016  

kl. 18.00 – 21.00. 

Agenda vil bli som følger: 

Foreløpig program: 

 

 

Dag 1: 

Generell presentasjon av 

avdelingen inkludert 

rundvisning.  

 

MR utfordringer. 

Undersøkelses - logistikk 

som en konsekvens av 

spørsmålstilling.  

 

Generelt foredrag vedr 

osteoporose. 

 
Dag 2: 

Kommunikasjon mellom 

røntgenlege og 

primærlege. Presentasjon 

av gjennomført ROS 

analyse og prosjekt vedr 

Tilbakemelding til 

rekvirent ved signifikante 

radiologiske funn.  

Ny moderne CT og andre 

nye radiologiske tilbud. 

 

Dropp inn. 15 min. 

 

Veien videre; 

Kontaktpunkt mellom 

ABD Namsos(røntgen) og 

primærhelsetjenesten.  

 

 

 

 

 

Kursrekken søkes 

godkjent legeforeningen.  

 

Endelig program, 

preliminær 

svarundersøkelse og 

påmelding kommer.  
 

Viktig beskjed til alle MNS 

og LINA legevaktsleger 

Oppfordring til alle leger 

som jobber som legevakt i 

MNS og LINA: 

Skriv ALLTID ned på 

skjema hvor mye 

forbruksmateriell som blir 

brukt når dere har vakt  

ved legevakten. Det er 

noen som aldri leverer 

skjema.  

Dette gjelder også de leger 

som har egne 

bankterminaler. 

 

ZIKAVIRUS 

Vedlagt dette nyhetsbrevet 

er oppdatert informasjon 

til fastleger, helsesøstre, 

jordmødre og annet 

helsepersonell om 

zikavirus og 

henvisningsrutiner.  

 

NYHETSBREV – MNS Kommuneoverlegen 
   Midtre Namdal Samkommune 07.03.2016 1 2016 
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I informasjonen står det 

ikke hvilke land som er 

rammet, fordi dette 

forandres hele tiden.  For 

informasjon om rammede 

land vises til FHIs sider for 

fullstendig oversikt. 

 

Konsekvensutredning 

interkommunal legevakt 

MNS/LINA 

Kommuneoverlegen i 

Midtre Namdal 

Samkommune har initiert 

et arbeid med mål om å 

utvikle interkommunal 

legevakt i Namdalen i hht 

blant annet ny 

akuttmedisinforskrift, 

behov for nye 

legevaktslokaler, 

organisasjonsutvikling og 

modernisering. 

Arbeidets første fase 

resulterte i en 

konsekvensutredning som 

ble sendt ut på bred 

høring senhøsten 2015. 

Alle som ønsker tilgang til 

høringsinnspillene, bes 

kontakte Elin. 

Alle innspill er 

gjennomgått og 

utviklingsarbeidet vil 

fortsette i 2016, med 

økonomisk støtte blant 

annet i skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen i Nord – 

Trøndelag. 

 

Hepatitt C 

Meldingskriteriene for 

hepatitt C til MSIS er 

endret fra 1. januar 2016. 

De nye meldingskriteriene 

medfører at kun tilfeller 

med aktiv hepatitt C med 

påvist virus blir 

meldingspliktig til MSIS, 

dvs. kun tilfeller påvist 

med HCV – RNA eller 

HCV – core antigen. 

Klikk her for mer 

informasjon om dette. 

 

Ressursgruppe for 

friskliv Nord-Trøndelag 

Regional samling for 

Friskliv/læring og 

mestring i Trondheim 25. – 

26. april. Invitasjon 

kommer. Tilskudd for 

frisklivstilbud lyses ut 

med samme kriterier som i 

fjor. Søknadsfrist ikke gitt 

ennå. Det presiseres at 

tilskudd må benyttes for 

det inneværende året. Skal 

tilbudet benyttes 

eksempelvis fra høst 16 til 

vår 17 må det beskrives i 

søknaden.  

Ansvarlig 

alkoholhåndtering 

Følgende felles punkter 

ønskes innarbeidet i de 

kommunale ruspolitiske 

planer i samarbeid med 

felles politiråd for Midtre 

Namdal og Høylandet i 

Indre Namdal: 

- Det etableres 16 års 

aldersgrense på offentlige 

fester i Høylandet og 

Midtre Namdal  

- Felles søknadsfrist på 

skjenke -bevilling  

- Felles søknadsskjema for 

skjenkebevilling 

- Tydeliggjøre forskjellen 

på konsert, kulturelle 

arrangement og fest 

- Kommune og politi må 

være pådrivere til å 

arrangere rusfrie 

arrangement for 

aldersgruppen 15-18 år 

- Beskrive hvordan voksne 

kan være gode  

rollemodeller for å heve 

debutalder  

- Være tydelig på 18 års 

aldersgrense for alkohol 

- Utarbeide en 

mediestrategi  

- Forslag til saksframlegg 

vil bli presentert i felles 

politiråd i Fosnes i mars. 

 

Oversiktsdokument 

Namdalseid kommune har 

nå gjennomført tre ulike 

fagråd i forbindelse med 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,6748&MainContent_6261=6496:0:25,6818&Content_6496=6178:117176:25,6818:0:6562:1:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,6748&MainContent_6261=6496:0:25,6818&Content_6496=6178:117176:25,6818:0:6562:1:::0:0
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utarbeidelse av 

oversiktsdokument over 

helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer. En 

gruppe fra rådgivende 

folkehelseteam i Nord-

Trøndelag har deltatt i alle 

fagråd. Opplysninger skal 

sammenfattes før nytt 

møte i april. 

Overhalla kommune har 

behandlet og vedtatt 

oversiktsdokumentet sitt i 

kommunestyre 29.2.2016. 

Fosnes kommune ved 

rådmannens stab skal 

revidere sitt 

oversiktsdokument innen 

1. april og vil utarbeide en 

handlingsplan for 

folkehelsearbeidet for 2016 

på grunnlag av funn i 

oversikten. 

 

Fagråd forebygging, 

Tjenesteavtale 10 mellom 

kommuner og sykehus 

Det arbeides for å lage 

gode retningslinjer når det 

gjelder friskliv og lærings- 

og mestringstilbud i 

kommuner og sykehus. 

Arbeidsgruppen består av 

ulike kommuneregioner 

og sykehus, samt 

brukerrepresentanter og 

KS. Et forslag for 

samarbeidsprosjekt vil bli 

lagt fram for ASU 

(administrativt 

samarbeidsutvalg) i 

februar.  

 

Brukerundersøkelse for 

introduksjons - 

programmet for 

nyankomne flyktninger  

Folkehelsekoordinator 

bistår Overhalla kommune 

og Namsos 

opplæringssenter med 

intervju av 19 flyktninger 

som deltar på 

introduksjonsprogram i 

regi Namsos 

opplæringssenter. 

Introduksjonsprogrammet 

er en ordning det norske 

samfunnet har for 

nyankomne flyktninger 

hvor målet er at den 

enkelte raskest mulig skal 

lære norsk, komme i 

arbeid eller utdanning og 

bli økonomisk selvhjulpen. 

Målet med 

brukerundersøkelsen er å 

få vite hva den enkelte 

synes om 

introduksjonsprogrammet. 

 

Krafttak for sang 

Namsos kommune er en 

av norske kommuner som 

er valgt ut for å være en 

syngende kommune. Ulike 

aktiviteter har vært 

gjennomført og flere vil 

finne sted i løpet av året. 

Skolens sangdag 

arrangeres i Namsos kirke 

29. april. Det er babysang i 

Namsos menighetssal 

ukentlig. Det etableres 

konserttilbud med 

Vestbyen skole og Vestre 

Havn bo og velferdssenter. 

Vestre Havn bo og 

velferdssenter er Namsos 

sin representant som 

institusjon i Syngende 

kommuner. Videre 

arbeides det med å lage 

egen sangbok for Namsos 

og det er ønskelig med 

flere allsangprosjekt. 

 

Bekymringsmeldinger 

Kommuneoverlegen i 

Midtre Namdal ønsker å 

varsles ved grunnlag for 

bekymring: 

Eksempler på 

bekymringsmeldinger  

kan være: 

 - Relatert til barns 

oppvekstmiljø (skole, 

barnehage, mobbing, 

trakassering, bomiljø, 

sikkerhet og trafikk). 
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- 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. 

Bekymringsmeldinger vil 

bli behandlet konfidensielt 

og kan meldes inn via 

epost til oss eller 

presenteres muntlig.  

 

Legionella 

Legionellose er en sjelden, 

men alvorlig sykdom en 

kan bli smittet av ved 

innånding av fine 

svevende vanndråper 

(aerosoler) som er 

forurenset med bakterier.  

 

 

 

 

 

 
Dusjen hjemme er sannsynligvis den 

mest vanlige smittekilden for 

legionellose i Norge (Colourbox.com) 

 

Mer informasjon, og 

Folkehelseinstituttets råd 

for å forebygge smitte 

finner du her. 

 

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.  

 

 

Så, til slutt, fra alle oss til 

alle dere: 

MNS Kommune - 

overlegen med stab 

ønsker med dette alle 

samarbeidsparter der ute 

en riktig God Påske! 

 

 
 

 

 

 

 

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  

elin.skage.knappe@namsos.k

ommune.no  

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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