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Kortfattet plan for lukking av avvik vedrørende kommunal beredskapsplikt
og helse og sosial beredskap
Vi viser til Fylkesmannens brev datert 22.10.2018 hvor Fylkesmannen viser til anført avvik og det bes om
en kortfattet plan for lukking av dette. Det er varslet avvik når det gjelder bruken av samfunnsmedisinsk
kompetanse i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap. Det er varslet at kommunen ikke har
beskrivelser eller rutiner for hvordan dette skal skje.
Tidligere har kommuneoverlegefunksjonen vært delt på to ansatte. Dette er nå endret til at en ansatt
innehar funksjonen som kommunelege. Det vurderes som en bedre løsning å ikke stykke opp denne
funksjonen. Dette vil gi en bedre oversikt og kontinuitet. Kommunen har avtale med Trondheim
kommune om tjenester innenfor miljørettet helsevern.
Revidering av kommunens overordnede plan for helsemessig og sosial beredskap er initiert. Første møte
avholdt 13.11.2018. Arbeidsgruppen består av kommunalsjef helse og velferd, kommuneoverlege,
enhetsleder helse og familie og enhetsleder pleie og omsorg. Kommuneoverlegen vil ha en sentral rolle i
det videre arbeidet. Det anses som viktig å trekke inn og anvende den samfunnsmedisinske
kompetansen kommuneoverlegen innehar.
Vi planlegger lukke påpekt avvik, samt ferdigstille revidering av plan for helse og sosial beredskap i løpet
første halvdel av 2019.
Kortfattet plan:
-

Utarbeide rutiner for hvordan kommuneoverlegen skal være involvert i kommunens
helsemessige og sosiale beredskapsarbeid.
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-

Gjennomgang av kommuneoverlegens avtale. Innholdet bør vurderes i lys av hvilke rutiner man
vurderer legges til grunn for kommuneoverlegens involvering i helsemessig og sosial
beredskapsarbeid.

-

Tydeliggjøring av kommuneoverlegens ansvarsområde og oppgaver innen helsemessig og sosial
beredskap.

-

Det anses som naturlig at kommuneoverlegen deltar som fast medlem av kommunens
beredskapsråd. Samfunnsmedisinsk kompetanse vurderes å ha en nødvendig plass i
beredskapsrådet. Ikke bare ved tilkalling.

-

Etablere rutine for kommuneoverleges deltakelse ved beredskapsøvelser.

-

Etablere rutine for når kommunelege deltar i kriseledelse.

-

Kommuneoverlegen involveres aktivt i arbeidet med lukking av påtalt avvik og revideringen av
overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. Det vil si konkrete arbeidsoppgaver og
deltakelse på planlagte møter.

Midtre Gauldal kommune er takknemlig for tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i det videre arbeidet
med helsemessig og sosial beredskap.

Med hilsen

Svein Olav Johnsen
kommunalsjef helse og velferd
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Side 2 av 2

