Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 9/14
Dato /tid
2014 10.7. kl 12-15
Sted
Marnardal, rådhuset
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside

Saker
44/ 14
ROS og
samfunnskonsekvensanalyse
Intervjuer, deltakere,
forberedelser
Samt div info rundt U2030
og Speilmeldingen

45/14 Rtg ved LRMS

Til saken
Praktisk rundt intervjuer vedr ROS analyse etc
Samfunns – konsekvensanalyse, intervjuer for vår region 18.8.
Mellom 7.6 – 1.9 får oppdragstakerne inn opplysninger /
dokumenter etc. Rapporten klar senest 15.9. Se vedlegg
Kommunale møter så langt opp til høringsfristen som mulig.
V/ Kjell Rune og Unn – Christin
Det skal gjennomføres intervjuer med Lindesnesregionen 18.8 –
det er satt av hele dagen til dette. Ordførere, rådmenn,
helsenettverket samt kommuneoverleger er kalt inn.
Helsenettverket tar ansvar for å orientere sine respektive i
forkant av møtet. Det er for kort tid og tidkrevende å samle alle
til et formøte.
Orientering fra drøftingsmøtet 6.6 med SSHF v/ Heidi
Ambulante og desentraliserte spesialisthelsetjenester i
Lindesnesregionen
For å sikre at innspill kan få nødvendig drøfting og
tilbakemelding forankret hos sykehusledelsen, ble det avtalt at
SSHF styrker sin deltakelse i det neste møtet i regionalt
samarbeidsutvalg (RS-møte) i Lindesnesregionen. (Som faste
SSHF-representanter til RS Lindesnesregionen er oppnevnt Geir
Bøhler, Harald Meberg, Arne Thomassen.)
Det ble avtalt at i det første møtet over sommerferien utvides
SSHF-representasjonen med Jan-Roger Olsen, Per Engstrand,
Nina H. Iversen og Oddvar Sæther, samtidig som kommunene
selv vurderer behovet for evt. å utvide møtedeltakelsen til en
eller flere rådmenn eller kommuneoverleger.
Som forberedelse til dette utvidede møtet bes kommunene på
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forhånd gi innspill til spesialisthelsetjenester/-tilbud som de
vurderer som særlig aktuelle for desentralisering til
Lindesnesregionen.

46/14
Reforhandling av avtaler
V7
samhandlingskoordinator

47/14 Forslag om endret
rammeavtale og mandat for
OSO
v/ Tom Valand

48/14
Prosjekt

SSHF gjør en tilsvarende vurdering av spesialisthelsetjenester/tilbud som sykehuset ser på som aktuelle for desentralisering til
tidligere Mandal sykehus og/eller ambulant virksomhet i
Lindesnesregionen.
Innspillene utveksles i forkant av møtet slik at partene får
mulighet for en samlet vurdering av disse før man møtes i
utvidet RS-møte for en felles drøfting og strategiske samtaler
omkring mulig videreutvikling av denne type tilbud.
Til orientering: SSHF har sagt opp leieavtalen med Mandal
kommune på det arealet som rtg har vært.
Avtalene D1, D2, D3, D4 (ikke tilleggsavtalen) D5, D6,D7,D10
Skal reforhandles i september.
Koordinerende avtalegruppe: Kommunale representanter har hatt
ett felles møte og gått gjennom D1,D2, D6 og D7 og oversendt
innspillene til SSHF. Skal ha et møte medio august og
gjennomgå D3,D5 og D10 før felles møte med SSHF. Gruppa
går så gjennom alle avtalene felles og kommer fram til et felles
forslag som det forhandles om. Evt egne regionale og
kommunale momenter tas inn før forhandlinger. OBS hva som vi
ønsker inn i LRMS
Forslag fra Koordinerende avtalegruppe at OSA, D8, D11, D12
og D13 ikke evalueres i år.
Innspill fra Flekkefjord – delegasjon ved revisjon av avtalene:
Samhandlingskoordinator sender innspillet videre til daglig leder
i regionen og ber om at det drøftes i Rådmannsutvalget
Se vedlegg.
Tom Valand er regionens representant i dette utvalget.
Samarbeid i forhold til forskning og utvikling. Kommunene har
en plikt til å være med å bidra. På overordnet plan er avtalen og
mandatet helt ok, det skal reguleres i egne avtaler hvis det blir
mer detaljert. Finnes det andre avtaler som kommunene har
inngått med UiA og SSHF på dette området? Disse bør da
integreres inn i de nye avtalene. Kommunalsjefene sjekker sine
respektive kommuner og gir tilbakemelding til Tom Valand.
Barn og unge forebygging overvekt og fedme – vedtak OSS, se
vedlegg.
Det må nedsette en styringsgruppe som jobber med mandatet:
Tom Valand og Kjell Rune Olsen er representanter for
Helsenettverket, Sykehuset må ha en representant
(Samhandlingskoordinator sender en forespørsel til SSHF), En
TV representant og en brukerrepresentant, en representant fra
rådmannsutvalget samt prosjektleder (samhandlingskoordinator
sender ut forespørsel til de rette instanser)
En prosjektgruppe som jobber med konkrete handlinger.
Deltakere fra hver kommune i regionen samt SSHF: Fysio, ergo,
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49/14

50/14 Høst 2014
51/14 Evt.

helsesøster folkehelse jordmødre hvorav minimum en jordmor.
Samhandlingskoordinator vil være sekretær for prosjektet for å
avhjelpe arbeidsbyrden for prosjektleder.
Hver går hjem til sine respektive kommune og finner egnede
personer.
LRMS Status forhandlinger med legene
Det må gjennomføres et formelt drøftingsmøte, og før dette et
formøte med kommuneoverlegene. Leder av interimsstyret kaller
inn.
Møteplan høst 2014 Jfr. tidligere utsendt plan
Se hvordan vår region har rigget prosjekter samt se om vi kan gå
i forkant på organisering av legevaktsentral. Sette det på
agendaen til neste RS møte.
Kjeveortoped i Lindesnesregionen: Helsenettverket gir en
skriftlig tilbakemelding til tannlege Dino hvor det støttes at det
trengs en kjeveortoped i regionen. Jfr vedlegg.
Det kommer stadig inn høringer til kommunene med til dels
svært korte frister for høringssvar. Helsenettverket ønsker å gi
felles høringsuttalelser på de områdene det er hensiktsmessig.
Høringer sendes samhandlingskoordinator som lager oversikt, og
det besluttes i hvert møte hvilke saker som det skal gis
høringssvar på.
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