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Anna Kaddeberg, Heidi H. Haven, Kristine Valborgland
Jon Buestad
Ellen Ubostad Haaland
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside
Til saken
Viser til møteplan for LRMS og Helsenettverket som ble godkjent i
møtene 28.5.14, hvor LRMS ønsket et felles møte med Helsenettverket for
å se på samarbeid og strategi. Dette er bakgrunnen for fellesmøtet.
Resultat av forhandlinger med legene - Orientering ved Ellen U. Haaland:
Krav fra legene har kommet, LRMS har svart på dette, og det har vært et
drøftingsmøte. Kommet en god vei i dialogen, men ikke i mål ennå.
Forhandlinger må planlegges raskt og være ferdig i løpet av september.
Status tilsettinger av sykepleiere - Orientering ved Ellen U. Haaland:
Sykepleiere er tilsatt, de begynner 1.10. Oktober blir hektisk med
opplæring og innkjøring.
Overgang til LRMS fra Mandal kommune for sykepleiere som er ansatt på
dagens legevakt: Gjennomført drøftingsmøtet med NSF, ikke helt i mål
ennå, men regner med å være ferdig i løpet av uke 35.
Organisering, orientering fra Rune Myrmell: Støttefunksjoner (lønn,
personal, arkiv, IT innkjøp av mat og medisiner): Daglig leder har fullmakt
til å få inn pris og kvalitet på støttefunksjoner, kommer tilbake til
interimsstyret med resultatet for videre beslutning.
Daglig leder på vedtektene og oppgraderer disse og presenterer det for
Interimstyret. Planlegge å presentere dette sammen med budsjett for
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politisk behandling. (for de endringer av vedtekter som må politisk
behandles)
Status økonomi og framdrift: Et forslag til budsjett utarbeides av daglig
leder til videre behandling. Hver kommune må ha et totalbudsjett for hva
LRMS vil koste kommunen. Daglig leder tar kontakt med Kristine
Valborgland for å få på plass et budsjett som kan presenteres for
interimstyret i løpet av uke 36.

Mandat

Framdrift bygg – orientering ved Rune Myrmell: Bygget er forsinket, men
planlagt ferdig 1.10.
Mandat og myndighet Helsenettverket:
Det har vært en sak i rådmannsutvalget for å gi et mandat til de forskjellige
fagnettverkene i regionen. Saken utsatt i rådmannsutvalget i påvente av
kommunereformen.
Mandat Interimsstyret:
Helsenettverket har ingen rolle i forhold til interimsstyret. 2 av
medlemmene i interimsstyret er med i helsenettverket – gjennomgående
representasjon der. Ellers oppfattes det at helsenettverket er en faglig støtte
for interimsstyret (for eksempel i utarbeidelse av en strategiplan) Viktig å
se helsenettverkets rolle opp mot SSHF og de andre
kommunesammenslutningene, en tilsvarende rolle har ikke interimsstyret
eller det kommende styret for LRMS.

Laboratorieutstyr

Hospitering etc.
SSHF
Interkommunal
kommuneoverlege

Mandat daglig leder LRMS:
Hvor langt går daglig leders mandat til å inngå avtaler, innkjøp, ta
avgjørelser når styret ikke er tilgjengelig?
Interimstyret ser på dette og gir daglig leder hvilke områder daglig leder
har myndighet.
Planlegge felles møte med NOKLUS og Spiggeren legesenter:
Daglig leder tar kontakt med NOKLUS og Spiggeren for å avtale et felles
møte og tar med seg de personressurser som er nødvendig til dette møtet.
Fått kun 3 dager opplæring på SSHF, det blir på forskjellige avdelinger på
sykehuset. Utfordring å få kabalen til å gå opp med legevakta, men tror det
skal gå greit.
Status:
Utsatt til neste møte i Helsenettverket
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