Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 05.05.22
Venstre v/ Elisabeth Hals
Jeg vil starte med samme innledning som jeg hadde i anledning mine spørsmål til
kommunestyret 17 mars, da dette fortsatt er høyaktuelt.
En samlet fastlegegruppe har i brevs form meldt sin bekymring for legevakt- og
fastlegesituasjonen i Oppdal Kommune. I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven
er det kommunen som er ansvarlig for at disse ordningene er tilfredsstillende.
Vi vet at fastlegeordningen er en utfordring av nasjonale dimensjoner med det
uheldige utfall at kommunene knives om ressursene. Skal vi være med på denne
karusellen? Det er ikke sikkert det er så gunstig heller, men har vi egentlig anledning
til å la være? Hva skjer om vi står passive og ser på mens legene våre søker seg ut av
kommunen vår, èn etter èn. Har vi råd til å la dette skje? Hva skjer da med de
pasientene som står uten lege? De andre legene har hverken plikt eller overskudd til å
hjelpe, dette er faktisk kommunens ansvar ene og alene. Noe vi som kommunestyre
bør kjenne på kroppen nå.
Vi i Venstre inviterte oss selv til et møte med legene for et års tid siden for å høre
hvordan det sto til og ønsket å vite mer om hvilke deler av tjenesten som fungerte bra
og hvilke deler som fungerte mindre bra. Spesielt var vi nysgjerrige på hva som gjør
at mange av legene våre over år har søkt tilflukt i nabokommunene når sjansen har
vært der.
Svaret var ganske enkelt bedre vilkår og mindre vaktbelastning. Hva betyr bedre
vilkår? Vil legene ganske enkelt ha mer lønn? Gjennom 3 møter med legene det siste
året har meldingene fra dem blitt mer og mer tydelig; det er vaktbelastningen som
gjør at flere får seg jobb i andre kommuner. Ikke bare går legene mer vakt her, men
de går alene også. Det har vært mange episoder der det ikke har føltes trygt å møte
pasienter alene på natt uten å vite hva slags tilstand pasienten er i. Legene ønsker å ha
med hjelpepersonell på vakt, da slipper man å gå alene, samt at legen får konsentrert
seg om pasientbehandling når hjelpepersonellet bistår med det praktiske.
I klartekst har dette vært en kjent problemstilling i lang tid, uten at det har blitt tatt på
alvor.
Det er bestilt en utredning av legetjenesten i Oppdal, den kommer i august. Jeg har
ikke sett bestillingen av denne, men jeg regner med at den vil peke på ulike måter å
organisere tjenesten på. Legene selv er klare på hva de ønsker. De ønsker en 8.2
avtale, som innebærer at kommunen kjøper pasientlistene og dermed også mottar
basistilskuddet. Dette tilskuddet kan brukes til å drifte legesenteret.
Det å måtte kjøpe en pasientliste er antakeligvis en av de viktigste årsakene til at vi
nå sitter uten søkere på den ledige legehjemmelen.

Vi i Oppdal Venstre deler legenes bekymring, det har vi gjort lenge og vært tydelige
på her i kommunestyret ved flere anledninger. Bekymringen er den akutte situasjonen
som gjelder sommeren og hva som skjer med den ledige hjemmelen dersom det ikke
kommer søkere.
Spørsmål:
1. Har Oppdal Kommune en plan for å løse vikarkrisen i sommer? Hvilke tiltak er
allerede iverksatt? Hva er planen videre?
2. Har Oppdal Kommune en plan for å få på plass en lege i den ledige hjemmelen
utover det å lyse ut stillingen på nytt og på nytt?
3. Har Oppdal Kommune vurdert å øke kommuneoverlegen sin stilling? Kommer
dette eventuelt som et forslag i handlingsplanen?
4. Hvordan fungerer avvikssystemet for legene når de betjener de kommunale
ansvarsområdene som f. eks legevakt? Hvor og på hvilken måte skal avvik
registreres? Hvem mottar avvikene? Hvem behandler dem? Hvem har gitt legene
tilgang på og opplæring i systemet? Hvor mange avvik er det registrert de siste 2
årene?
5. Kommunedirektøren har fått tydelige signaler på at legene ønsker en modifisert 8.2
avtale. Har kommunedirektøren tatt initiativ sammen med legene for å se på denne
organisasjonsmodellen? Hvis ikke, når vil dette skje?
6. Tilfredsstiller dagens legevaktsordning den nye akuttmedisinforskriften? Hvis
ikke, hvilke tiltak er iverksatt for å innfri de kravene Oppdal kommune er pålagt for å
ha en forsvarlig legevaktsordning?

