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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til foreløpig orientering.
2. Rådmannen, eller de han bemyndiger, innkalles til et senere møte i kontrollutvalget
for å orientere om organiseringen av legevakten LiNa fra 01.01.20 og oppfølging
av tilsynsrapporten.
Vedlegg
Rapport LiNa
Vedlegg LiNa
Saksopplysninger
LiNa er et interkommunalt samarbeid som først ble etablert i 1996 og
frem til 31.12.19 var Midtre Namdal Samkommune(MNS) vertskapskommune( for LiNa, som
omfattet 15 kommuner i Namdalen). LiNa sørger for at innbyggerne i Namdalen mottar
forsvarlige helsetjenester i tidsrommet fra kl. 2300 til kl. 0800.Fylkesmannen har gjennomført
tilsyn legevaktordningen i Namdalen(LiNa) og rapport avlagt 07.02.20, jfr. vedlegg.
Rapporten konkluderer med at
"det foreligger stor risiko for svikt i helsetjenestene på natt i Namdalen (LiNa).
Fylkesmannen vurderer at samlet risiko er av en slik karakter at det foreligger brudd på
forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1."
Fylkesmannen skriver i slutten av rapporten at de ber om
"at Namsos kommune, i samarbeid med øvrige kommuner som deltar i LiNa, innen
01.04.2020 sender oss en konkret plan som redegjør for:
· Hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette opp lovbruddet.
· De aktuelle kommunenes egne frister for å sikre fremdrift.
· Hvordan kommunene vil følge med på, samt kontrollere, at tiltak settes i verk.
· Hvordan kommunene, etter en viss tid, vil undersøke om tiltakene fungerer.
I etterkant av kommunenes egen gjennomgang vil Fylkesmannen vurdere hvorvidt det er
etablert en ny og forsvarlig praksis i Legevakttjenesten i Namdalen, i tråd med kravene til
forsvarlige tjenester. Først da kan tilsynet avsluttes."
Vurdering
Det er fylkesmannen som har ansvaret for oppfølging av tilsynet og avsluttingen av det. Ut
fra det alvorlige som kommer frem i rapporten, spesielt fremkommet tvil om organisering, er
det naturlig for kontrollutvalget å be om en nærmere orientering fra rådmannen, eller de han
bemyndiger.

