
 

                Møtereferat 
 
 
 
MØTE I HELSEKOMITEEN REGION NAMDAL 
Namdalshagen 19. mai 2017 kl. 09.30 
 
Til stede:  
Steinar Aspli, Skjalg Åkerøy, Hans Oskar Devik. Forfall: Trygve Jonny Sandvik 
Dessuten møtte Aina Hildrum, Ragnar Prestvik og Ragni Stene. 
Under sak 1 deltok Haldor Holien, Elin Skage Knappe og Sølvi Jekthammer fra kommuneoverlegen 
MNS. 
 
 

1. LINA/legevaktordninga 
 
Elin Skage Knappe orienterte om status for legevaktsamarbeidet og prosjektet som ble igangsatt for å 
utrede konsekvenser av ØH-tilbudet i 2015, deretter oppretting av samarbeidsutvalg og 
prosjektgruppe for å utarbeide modeller for framtidig organisering av legevakt. 
Det framlegges ulike modeller som følge av krav i den nye akuttmedisinforskriften og noen nye tiltak: 

- Utvidelse av Lina 15.30-20.00 
- Utvidelse av Lina 20.00-08.00 
- Forsterket beredskapsordning (bakvakt) 
- Koordinering av vaktlister til MNS/Lina 
- Myndighet til fritak overføres til MNS/Lina 
- Lyd/bilde mellom kommunene og legevakt/konsultasjonsvakt 
- Styrket samarbeid med akuttmottak og ambulanse 
- Flere timer hjelpepersonell 

 
Fra 2018 foreslås det: 
Konsultasjonsvakt i Namsos 
Beredskapsvakt (forsterket bakvakt) i regionene 
 
Rapport med oppsummering og tiltak, inkludert kostnader kommer til kommunestyrene i høst 
Frist for implementering av krav i akuttmedisinforskriften er 1. mai 2018. 
 

2. Oppfølging ruskonferansen - hva gjør vi videre? 
Oppsummering/innspill ved Skjalg: 

- Bra dag – ikke minst for å sette fokus. Ikke så åpenbart at en skal lage en felles rusplan. 
- Rusfrie arrangement – ett eller to i Namdalen natt til 1. eller 17. mai. Spennende program og 

godt tilbud er vesentlig. Utfordre fagteamene til å gjennomføre.   
- Skjenketider – aldersgrenser må diskuteres 
- Politiet (blant annet) ønsker tiltak for å øke debutalder. Krever sterkere involvering og 

holdningsendring blant foreldre.  
- Strengere skjenkekontroll. Kulturendring må til, spesielt blant foreldre – om aksept og 

engasjement. Foreslår at skjenkekontrollen utfordres til å orientere om praksis i Region 
Namdal-sammenheng. 



- Bygge opp under at det skal være godt å vokse opp i Namdalen. 
- Forebyggende prosjekt? 
 
3. Status mobilt røntgen 

Status v/Skjalg. Det jobbes med sikte på å komme i gang til høsten. Finansieringsutfordringer i 
helseforetaket, men samtidig kostnader å spare. Har sendt søknad til støttefondet om 500.000 
kroner (behandling 14. juni), dessuten søkt HNT ca 200.000 til investering og 200.000 til drift. 
Kommunene må stille utrustet rom til disposisjon. 

 
4. Nedbemanning sykehusene 

Kort orientering om status. Ber om en status på Region Namdal-møtet på Rørvik. 
 
5. Andre saker 
a) Politisk og administrativt samarbeidsutvalg i helseforetaket. Steinar orienterte. 

Ønske om å få opp en oversikt/kart over utvalg og oppgaver. 
b) Samspill politikk og faggrupperinger i helseområdet – kan bli viktig i nytt regionråd. Hvem 

skal ha hvilke roller? Tas også inn i oversikten/kartet. Rådmennenes inntreden i regionrådet 
kan endre samspillet. Helseledernettverket blir viktig for helsekomiteen. 

 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
 


