Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.06.2022

Behandling
Tilleggsforslag fra Høyre, SV, uavhengig Mari Rui Heiniger, Venstre v/ Ingrid H. Dørum:
Nytt pkt. g):
Oppdal kommune undersøker muligheten for lysbehandling tilknyttet Oppdal
distriktsmedisinske senter.
Brukermedvirkning skal sikres gjennom hele den videre prosessen med utvikling av helse- og
oppvekstsenteret, gjennom at råd for personer med funksjonsnedsettelser eller en annen
gruppe sammensatt av brukerrepresentanter nedsettes som referansegruppe for arbeidet.
Så snart arbeidsgruppa er godt i gang, og senest innen november 2022, skal det legges fram
en framdriftsplan med tidsangivelser for de ulike deltiltakene for Hovedutvalg for helse og
oppvekst. Utvalget skal deretter orienteres fortløpende om status for arbeidet.

Vedtak
Tilleggsforslag fra I. H. Dørum ble enstemmig vedtatt.
Utvalg for helse og oppvekst sin innstilling med vedtatt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
a) Gjennomføre forprosjekt med en kostnadskartlegging for etablering av
sykepleierdrevet poliklinikk i legekontorene sin sokkeletasje.
b) Gjennomføre forprosjekt for utvidelse av bygningen i dagen ODMS.
c) Oppdal kommune søker om “Såkornmidler” fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin
til utarbeiding av forprosjektet med kr. 200 000.
d) Det fremmes forslag til NTNU om etablering av forskningsprosjekt knyttet til
innovasjon i utvikling av helsetjeneste i distriktet. Det kan være flere aktuelle
problemstillinger knyttet til:
o
o
o

Barn og unges psykiske helse – redusert behov for innleggelser og transport.
Sykepleierdrevet poliklinikk – flere avtalespesialister, færre innleggelser, mer
bærekraftig med redusert transportbehov.
Hvilke mereffekter gir samlokalisering av tjenester.

e) Oppdal kommune viderefører dialogen med Helse-Midt om utvikling av en
sykepleierdrevet poliklinikk gjennom jevnlige møter.
f) Oppdal kommune undersøker med St. Olavs mulighet for en utvidelse av
røntgentilbudet.
g) Oppdal kommune undersøker muligheten for lysbehandling tilknyttet Oppdal
distriktsmedisinske senter.
Brukermedvirkning skal sikres gjennom hele den videre prosessen med utvikling av
helse- og oppvekstsenteret, gjennom at råd for personer med funksjonsnedsettelser
eller en annen gruppe sammensatt av brukerrepresentanter nedsettes som
referansegruppe for arbeidet.
Så snart arbeidsgruppa er godt i gang, og senest innen november 2022, skal det
legges fram en framdriftsplan med tidsangivelser for de ulike deltiltakene for

Hovedutvalg for helse og oppvekst. Utvalget skal deretter orienteres fortløpende om
status for arbeidet.

