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Midtre Namdal
Samkommune

Årlig samarbeidsmøte
mellom legevakt og
prehospital klinikk
avholdes 8. desember kl.
18.00-20.00 Namdalshagen.
Alle leger i vakt inviteres.
Det vil bl.a. bli informert om
status i arbeid med prosjekt
legevakt, status lokaler
legevakt og informasjon
vedrørende ny medisinsk
index. Lett servering vil bli
tilbudt.
HPV-vaksineringen er i
gang
Alle jenter født 1991 og
senere vil få tilbud om gratis
HPV-vaksinering gjennom et
midlertidig toårig
vaksinasjonsprogram. Man
får vaksine i den kommune
man oppholder seg i.
Fullstendig oversikt over
lokale forhold finnes her.

11.11.2016

4 2016

For Namsos kommune skjer

enn en hadde håpet ut fra

vaksineringen på Namsos

hvor mange som er fullt

helsestasjon (Familiens Hus)

vaksinert. Det tyder på at

22., 23., og 30. november

vaksinasjonen beskytter flere

mellom kl. 16:00 - 18:00. Det

enn den enkelte som får den.

er ingen timebestilling og

HPV-vaksinen har vært en

tilbudet er gratis

del av det norske
barnevaksinasjonsprogramm

HPV-vaksinen mer effektiv

et siden 2009. Den blir gitt til

enn forventet (forskning.no

jenter i 7. klasse. Fra 1.

21.10.2016) Vaksinen mot

november i år vil kvinner

HPV-viruset, som kan gi

som er født i 1991 eller

livmorhalskreft, har

senere, også få tilbud om

betydelig effekt mot

gratis HPV-vaksine. Tilbudet

forstadier av sykdommen,

varer i to år fremover. Se hele

viser en studie.

denne artikkelen samt andre

HPV- vaksinen virker. Bedre
enn forventet, faktisk. Det er
konklusjonen i en ny studie

artikler med relatert innhold
fra forskning.no ved å gå inn
her.

fra den amerikanske

Ansettelse av legevaktsleger

delstaten New Mexico, hvor

i 2017

effekten har vært registrert

Midtre Namdal

siden vaksinen ble innført i

Samkommune vil i løpet av

2007. Forskerne kartla hvor

2017 opprette 100 % stilling

mange jenter og kvinner som

for legevaktslege. Det vil

hadde forstadier til

åpnes for muligheten for

livmorhalskreft, altså

delstillinger.

celleforandringer. Fra 2007 til
2014 ble forekomsten kraftig

Innenfor 100 % stilling vil det

redusert, særlig i gruppen 15

legges til rette for vakter

til 19 år. Effekten er større

både på ettermiddag, kveld,
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helg/helligdag og natt.

Namsos kommune i gang

kunnskapsarbeid i teori og

Stillingen(e) vil bli utlyst

med omfattende kartlegging

praksis, og oversiktsarbeid; et

primo 2017.

av folkehelsa!

kommunalt samarbeidsprosjekt.

Daglig leder MNS/LINA

Ledergruppe, politikere og

legevakt økes til 50 % fra og

arbeidsgruppe i Namsos

med 1. januar 2017.

kommune hadde

Fagråd forebygging –
tjenesteavtale 10

oppstartsmøte i forbindelse
med utarbeidelse av
oversiktsdokument mandag

Fagråd forebygging består av

7. november i

representanter fra

kommunestyresalen.

helseforetak, kommuner,
Fylkesmann i NordTrøndelag, Nord-Trøndelag
fylkeskommune og
brukerrepresentanter og har
sett på innholdet i
tjenesteavtale 10. En revidert
utgave av tjenesteavtalen vil
bli presentert for
Administrativt
Samarbeidsutvalg (ASU) på
nyåret 2017.
Samarbeidsavtalen mellom
helseforetak og kommuner
har fram til i dag vært svært
omfattende, og det foreslås
nå å fokusere nærmere på
pedagogikk i helsetjenesten,
frisklivstilbud, lærings- og
mestringstilbud. For mer
informasjon om samhandling
og de ulike tjenesteavtalene,
se samhandlingssidene på
HNT.

Oversiktsdokumentet er et
grunnlag for å sikre et
forsvarlig, systematisk og
kunnskapsbasert arbeid.
Oversikten vil være et
hjelpemiddel slik at

Guri og Kyrre satte
forsamlingen inn i det
omfattende
kartleggingsarbeidet som
skal i gang i Namsos og
bidro til en god «kick-start»
for arbeidsgruppen.

planlegging og

Frisklivssamling for Nord-

gjennomføring av

Trøndelag ved Namsentunet

folkehelsetiltak kan bli mer
effektive og treffsikre.

Frisklivsnettverket i NordTrøndelag arrangerer

Folkehelsekoordinator og

frisklivssamling i Grong,

prosjektmedarbeider fra

Namsentunet, 1. og 2.

Kommuneoverlegen i MNS

desember for alle som er

skal lede prosessen, og skal

interessert og jobber med

sammen med en tverretatlig

friskliv i fylket. Her

arbeidsgruppe utarbeide

fokuseres det på faglig

oversikten. Dokumentet skal

påfyll, nyheter innen

være ferdig innen juni 2017.

frisklivsfeltet og

Folkehelserådgiver Guri Wist

erfaringsutveksling. Program

og folkehelsekoordinator

og påmelding via

Kyrre Kvistad fra Nord-

Fylkesmannen sine

Trøndelag fylkeskommune,

hjemmesider.

avdeling tannhelse og

Påmeldingsfrist er 25.

folkehelse orienterte om

november.
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Informasjon fra

Kontaktpersoner:

samarbeidspartnere

Avsender:
Kommuneoverlegen

Folkehelsekoordinator:

Elin Skage Knappe

Vi informerer om nettside

Sissel Pettersen

Prosjektleder

under helseforetaket hvor

sissel.pettersen@midtre-

elin.skage.knappe@namsos.k

det legges ut fortløpende

namdal.no

ommune.no

informasjon om

Mob.: 907 51 119

Mob.: +47 468 62 281

artikkel vedrørende utvidet

Miljørettet helsevern:

Mottakere:

testing av MRSA.

Per Erik Arnø

Leger/helsepersonell,

Per-erik.arno@midtre-

rådmenn, ordførere og

NIMN

namdal.no

helseledere i samtlige

En revidert utgave av Norsk

Mob.: 901 73 486

namdalskommuner, samt

samhandling. Spesielt

Osen og Bindal.

indeks for medisinsk
nødhjelp (NIMN) er nå ut på

Legevakt:

høring. Les mer her.

Sølvi Jekthammer
soelje@online.no

Neste nyhetsbrev:
Desember

NTFK og FMNT
NA – TA - Nrk

Mob.: 977 59 451
Kommuneoverlegen:
Haldor T. Holien
haldor.holien@midtrenamdal.no
Mob.: 906 29 007
Hjemmeside:
www.midtrenamdal.no/kommuneoverleg
en
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