Fra: Statsforvalteren i Trøndelag (sftlberedskap@statsforvalteren.no)
Sendt: 23.05.2022 12:08:24
Til: Beredskap
Kopi:
Emne: Statsforvalteren i Trøndelag ber om innspill fra kommunene vedr. videreutvikling av kommunelegefunksjonen
Vedlegg: Notat 03 til HOD om kommunelegefunksjonen.docx
Denne meldingen sendes til kommunenes beredskapspostkasse og kommunedirektør

Statsforvalteren i Trøndelag viser til melding fra Helsedirektoratet nedenfor samt vedlagte notat om
kommuneoverlegefunksjonen.
Vi er bedt om å videresende dette til kommunene og samle inn høringssvar fra kommunene.
Statsforvalteren i Trøndelag ber om at kommunene sender sine høringssvar til vår beredskapspostkasse:
sftlberedskap@statsforvalteren.no innen fredag 3. juni 2022 kl. 12.00.

Med hilsen
Samfunnssikkerhet og beredskap
Statsforvalteren i Trøndelag
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<firmapost@sysselmannen.no>, sfagberedskap@statsforvalteren.no <sfagberedskap@statsforvalteren.no>,
sfinberedskap@statsforvalteren.no <sfinberedskap@statsforvalteren.no>, sfmrberedskap@statsforvalteren.no
<sfmrberedskap@statsforvalteren.no>, sfnoberedskap@statsforvalteren.no <sfnoberedskap@statsforvalteren.no>,
sfovberedskap@statsforvalteren.no <sfovberedskap@statsforvalteren.no>, sfroberedskap@statsforvalteren.no
<sfroberedskap@statsforvalteren.no>, sftfberedskap@statsforvalteren.no <sftfberedskap@statsforvalteren.no>,
sftlberedskap@statsforvalteren.no <sftlberedskap@statsforvalteren.no>, sfvlberedskap@statsforvalteren.no
<sfvlberedskap@statsforvalteren.no>, sfvtberedskap@statsforvalteren.no <sfvtberedskap@statsforvalteren.no>
Cc: Hege Lorentzen <hege.lorentzen@ks.no>, beredskap@dsb.no <beredskap@dsb.no>, Øyvind Giæver
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-------------------------------------------------Landets statsforvaltere
Folkehelseinstituttet og KS ved Åse Laila Snåre
Helsedirektoratet ber om innspill til hvordan vi kan videreutvikle kommunelegefunksjonen

Kommunelegefunksjonens medisinskfaglige rådgivning er svært viktig for kommunenes folkehelse-, smittevern- og
beredskap arbeide mm.
Kartlegginger av funksjonen under pandemien og koronakommisjonens rapport, har avdekket sårbarheter i funksjonens
organisering i ca. 50 % kommuner i 2021. Mange kommuner kontinuitetsplanlegger ikke for funksjonen, har bare har en
person i funksjonen, mangler stedfortreder og har ikke interkommunalt samarbeide om vaktordninger mm.
HOD har bedt Helsedirektoratets gi råd om hvordan vi videreutvikle kommunelegefunksjonen, og herunder vurdere;

1. Oppgavene tillagt funksjonen

2. Kompetansen i funksjonen
3. Kommunens tilgjengelighet til funksjonen
4. Kapasitet i funksjonen og vurdere normtall for stillingsstørrelser

Helsedirektoratet ønsker innspill til disse spørsmålene før vi gir våre råd til HOD. Vi har merket oss 50 % kommuner i 2021
ikke hadde kontinuitetsplanlegger for funksjonen. Vi vurderer som koronakommisjonen, at det er en kommunal styringsplikt
å evaluerer kommunelegefunksjonen og legge sårbarheter/avvik til grunn for utbedringer av funksjonen. Noe av det vi skal gi
HOD råd om vil være;
Hvordan kan/skal disse oppgavene utføres?
Kan andre i kommunen støtte/avlaste kommunelegen i dette arbeidet?
Om systematisk planlegging for funksjonen, på kommunalt og interkommunalt nivå, kan være et virkemiddel for
utpeking av stedfortredere, for å få flere personer inn i funksjonen (med delansvar for oppgavene) og for
interkommunal samhandling om vaktordninger?
Å vise til allerede etablerte modeller for interkommunalt samarbeide om funksjonen som andre kommuner kan
vurdere i sine regioner

Helsedirektoratet har påbegynt et utkast til sak notat til HOD, se vedlegget. Utkastet og våre vurderinger vil være i prosess
inntil vi har fått deres innspill i saken og innspill fra legeforeningen.
Vi ber statsforvalterne formidle denne henvendelsen til kommunene, og gjerne drøfte med kommunene hvordan
kommunelegefunksjonen kan styrkes.
Vi ber statsforvalterne, FHI og KS gi oss innspill til videreutvikling av kommunelegefunksjonen innen torsdag 8.juni ved epost til Oystein.Hveding@helsedir.no med kopi til Beredskap.Hdir@helsedir.no
Vi svarer på evt. spørsmål om saken i felles møte med DSB onsdag 25.5
På vegne av Helsedirektoratet
Hilsen
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