Referat fra i Regionalt samarbeidsutvalg Lindesnesregionen
Møte nr 2/14
Sted
Marnardal, Rådhuset
Dato / tid
2014- 20.5. kl.12.00 -15.00
Deltakere

Fra kommunene:
Tom Valand, Heidi H. Haven, Kjell Rune Olsen, Anna Kaddeberg,
Jon Buestad, Stein Grytten, Kjell Gunnar Olsen
Fra SSHF:
Harald Meberg, Geir Bøhler, Arne Thomassen, Bernard Nilsen
Fra Brukerorganisasjoner:
Bjarne Birketvedt
Tillitsvalgte:
LO: Åse Bryn, UNIO (SSHF): Bjørg Nicolaisen

Inviterte til saker
Meldt forfall
Leder av utvalget
Referent
Kopi til
Sak
8/14

9/14

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Unni Mette S. Køpp sak 9/14
Geir Bøhler, Arne Thomassen, Åse Bryn, Tom Valand, Kjell Gunnar
Olsen
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle medlemmene samt regionens hjemmeside

Godkjenning av
referat fra siste
møte

Sendt ut til møtedeltakerne etter forrige møte samt lagt ut på
regionens hjemmeside: www.lindesnesregionen.no under fanen
Samhandlingsreformen

Godkjenning av
møteagenda
Forebygging av
overvekt og
fedme hos barn og
unge

Agenda godkjent
Bakgrunn:
For en tid tilbake bestemte i regionen å ha et prosjekt på dette, men
vi har strevd med å finne hvilken form prosjektet skal ha. Temaet
er blinket ut som et satsningsområde i OSS. SSHF har mulighet til
å være med på en spleis i prosjektet, hvis de får noen
samhandlingsmidler fra Helse Sør Øst.
Noen spørsmål regionen ønsker svar på før oppstart er:
 Forekomst
 Hva virker av forebyggende tiltak forebygging i forhold til de
som er i faresonen, sett fra kommunens side
 Hva virker i forhold til de som allerede har passert grensen til
overvekt/ fedme og som ikke har kommet så langt som til 2.
linjetjenesten

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes

 Hva har dokumentert effekt av tiltak?
Unni Mette Stamnes Køpp fra SSHF
Se vedlagt foil.
Utfordrende gruppe å få tak i fordi de kanskje ikke vil.
Essensen er å komme inn så tidlig som mulig, på helsestasjonen,
ved graviditet. Tett oppfølging når de som er kartlagt for risiko.
Bruke helsestasjon, jordmor og fastlege.
Regionen ønsker kompetanseoverføring, og etter mal og på lik
linje som mer Nytt grensesnitt.
UiA interessert i å være med å foreta en prevalensundersøkelse fra
i høst slik at vi har et nullpunkt når vi starter opp.
Beslutning:
Regionen ønsker å bruke de arenaene vi allerede har i kommunene,
og øke kompetansen der
Regionen går sammen med sykehuset og lager prosjektbeskrivelse
og rigger prosjektet i høst med tanke på oppstart januar 2015.
Samhandlingskoordinator er kontaktpunkt mellom SSHF og
kommunene. Nøkkelpersoner i regionen og SSHF samles til et
møte i høst. Kobler også inn UiA, prevalensundersøkelse.
Samhandlingskoordinator tar ansvar for innkallingen.
10/14 SSHF avtaler med Hvilke avtaler har SSHF med de andre kommuneregionene om
andre regioner i
samarbeid, faglig og økonomisk fordeling?
forhold til
Diskusjon:
samarbeid
Lindesnesregionen bygger opp et medisinsk senter med KØH
senger, og har sett på hvordan de andre regionene har rigget seg,
og spesielt på Lister regionen hvor de har et helt annet budsjett enn
det Lindesnesregionen har mulighet for.
Kommunens representanter var sterkt kritiske til SSHF sin praksis
med å «sponse» KØH prosjektet Flekkefjord, mot å få dette igjen
på andre måter, og ba om at det ble ryddet opp. Inntrykket er at slik
uheldig avtaleblanding også skjer i de andre kommunene som har
sykehus. Det ble etterlyst konkrete tiltak for å sikre likebehandling
av kommunene på dette området.
SSHF sine representanter lovte å ta dette opp i sine organer.
11/14 LRMS
Informasjon
Oppstart på slutten av året. Ansettelse av spl pågår nå.
Daglig leder er tilsatt.
Anbudsfristen for ombygging går ut 21.5, ombyggingen skal være
ferdig 1.9.
Spl dekning rundt LAR brukere. Det er et tema i interimsstyret.
NSF har representant der og har tatt opp problemstillingen.
Når det gjelder LAR brukere opplever kommunene at det er dårlig
oppfølging fra SSHF. Kommunen vil be om et møte med
sykehuset for å ta opp problemstillingen.
12/14 Regional
Informasjon om prosessen i regionen
kommuneoverlege Enighet på rådmannsnivå å utrede mulighet for felles
kommuneoverlege.
Må politisk behandles – håper konklusjon på plass i løpet av
høsten.
Utredning sendes ut til høring i slutten av mai.
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13/14 Evt.

Evaluering av RS
Hovedbildet i sammensetningen på RS er ganske lik.
Tas opp til høsten.
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