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Saker:
Sak 24/14 LRMS
Status/ orientering
Ny daglig leder tilsatt, Rune Myrmell, begynner 1.8. Sykepleierstillinger lyses ut nå med
tilsetting ca 1.10. Oppstart KØH sengene i november.
Ann Margreth Haaland og en spl fra Mandal legevakt har vært på besøk i Askim og deres
helsehus med ø. hjelp senger og sett hvordan de jobber det. Nyttig informasjon. Fått hentet ut
kvalitets materiale derfra som må bearbeides
Planlegging av LRMS fortsetter ut fra organiseringen som er tenkt. Det må utarbeides en
evalueringsplan for å evaluere tilbudet underveis, f.eks. tre mnd. etter oppstart, så suksessivt.
Legene lager sitt SU som styret kan forholde seg til
Forhandling med leger i løpet av våren. Legeforeningen må utnevne representant, pr nå er det
Torgeir Hagestad som får alle henvendelser.
Sak 25/14 Utviklingsplan 2030
Helsenettverket har fått i oppdrag fra Rådmannsutvalget å lage en høringsuttalelse til
Utviklingsplan 2030.
ROS analyse arbeid satt i gang
I kvalitetsvurderingen står at det skal være gjort en ROS analyse først.
Speilmelding fra kommunenes side blir laget av Kristiansand kommune. Vi andre
kommuneregioner er med i referansegruppe.
Må gå gjennom alle modellene og gi en høringsuttalelse konsekvens for hvert alternativ for vår
region. Høringsuttalelsen må også si noe om prosessen.
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Sak 26/14 Helhetlige pasientforløp
Orientering
Regionen er med på et prosjekt i regi av Kunnskapssenteret i forhold til med helhetlige
pasientforløp. Skal forsøke å holde legene oppdatert underveis, Heidi Syvertsen ved Lindesnes
legesenter er kontaktperson.
Fungerer stort sett bra med elektroniske meldinger mellom Helse – og omsorg og legekontorene
der det er innført.
Sak 27/14 Felles kommuneoverlege i regionen
LR-RM-40/2014 – REGIONAL KOMMUNEOVERLEGE I LINDESNESREGIONEN - UTREDNING der
Rådmannsutvalget fattet følgende vedtak:
Rådmannsutvalget ber Helsenettverket arbeide videre med å utrede og foreslå en ordning med
felles kommuneoverlege for Lindesnesregionen. Det forutsettes at det tas lokale hensyn.
Det er laget utkast til en utredning. Ikke tidsfrist, men siden noen kommuner sliter med å
besette disse stillingene, haster det litt. Samhandlingskoordinator sender ut utredningen for
innspill etter neste møte i Helsenettverket.

Sak 28/ 14 Prosjekt overvekt/ fedme
Status
Den saken kommer opp i neste møte i RS. Tor Ivar Karlsen, som har en doktorgrad på emnet,
fra UiA som skal si noe om forskning rundt temaet. Hva virker og hva virker ikke. Se hva som
er lurt å bruke penger på. Prosjektet står med midler klart, men vi er i tvil om hvordan pengene
skal brukes.
Sak 29/14 Regional psykolog
Regional psykolog, Guro Høyland, for de 4 kommunene utenom Mandal begynte i stillingen
1.3. Hun har base på familiesenteret i Mandal for å ha et fagmiljø.
Tenkt å bli en del av et felles regionalt team på sikt.
Veldig viktig at samspillet med fastlegene fungerer, spesielt når vi blir større. Viktig å ha en
felles forståelse av hva kommunene må forholde seg til også, av formalia.

Sak 30/14 Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse sykehus evaluering
Lenke til SSHF sin side hvor alle avtalene ligger. Klikk på kommunevåpen. Alle avtalene for
våre kommuner er likelydende.
http://www.sshf.no/fagfolk/samhandling/Avtaler/Sider/side.aspx
Innspill i forhold til endringer som ønskes i den avtalen
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