Møtedato: 10.10.2012, klokka 11.00-14-00
Sted: Nordli
Tilstede: Tommy Ottosson, Anne- Brit Røst, Barbro Blom,Cristin Persson

REFERAT FRA MØTE I HELSE-GRUPPEN, VAAJMA
1) Orientering fra Tommy om ståa siden sist gruppa møttes. Spesielt gjelder det brev fra leder for røntgen
ved Sykehuset Namsos, hvor de ikke ser helt nødvendigheten av samarbeid med Sverige/Østersund
om røntgen. Vi oppfatter ikke at de er avvisende, og de stiller på møte dersom det er ønskelig.
Konklusjon:
Gruppa ønsker at Jämtlands läns landsting og sykehuset Namsos møtes for å se om det finnes noen fordeler
med å samarbeide om røntgen, mammografi og digital røntgen. Jämtlands läns landsting har allerede sagt at
de ønsker et slikt møte. Det er ønskelig med en politisk forankring før en starter arbeidet med å organisere
et mulig møte med de berørte parter. Elin lager et saksframlegg for formannskapsmøte og sender kopi til
Anne- Brit, slik at vi kan legger fram samme saksframlegg.
2) Legesamarbeid
Vi skal være veldig fornøyd dersom vi kunne finne en måte å samarbeide på ved fravær av våre leger. Elin
har vært i kontakt med Fylkesmannen for å undersøke hvilke lover som gjelder dersom pasienter kommer til
ø.h eller annen behandling over grensene. Dette kunne de ikke svare på, men de er behjelpelig med å finne
løsning på dette.
Konklusjon: Elin og Barbro møtes for lage et utkast til samarbeid mellom Gäddede, Røyrvik og Lierne. Vi
tar som utgangspunkt de avtalene som allerede finnes. Videre må vi få avklart hvordan oppgjøret skal være
dersom en skal avhjelpe hverandre med ø.h. o.l. Det må da formuleres en problemstilling til Fylkesmannen i
Norge, og tilsvarende myndigheter i Sverige.

3) Oppstart av Frisklivssentral/Friskvård.
Gruppen mener regionen bør samarbeide på planniv når det gjelder folkehelsearbeidet, og det er da viktig å
få med Folkehelsekoordinatorene i alle 4 kommuner. Tommy vil ta initiativ til å starte et nettverk mellom
disse partene, og vi sender han mailadressen til våre Folkehelsekoordinatorer. Tommy lager et underlag for
å ta kontakt med de respektive personene som jobber både i frisklivssentralene og Folkehelsekoordiatorer.

Møtet slutt kl. 13.30
Neste møte : Hotagen prestegård 15. november, klokka 11.00. Christine sørger for lokaler m.m.

Nordli 25.10.2012
Elin Schive, referent

