Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 10/14
Dato /tid
9.9.2014 kl.12-15 (12-1330 med kommuneoverlegene)
Sted
Marnardal, rådhuset
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, (Anna
Kaddeberg), Ivar Bø, Jon Buestad
Kommuneleger:
Stein Grytten, David Andersen, Ann- Margreth Haaland,
Tillitsvalgt: Torgeir Hagestad
Saker merket med * er kommunelegene med på
Sekretær:
Unn – Christin K. Melby

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Heidi H. Haven, Ivar Bø, (Anna Kaddeberg), Torgeir Hagestad
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside

Saker

Til saken

52/14
Regional
kommuneoverlege*

Felles kommuneoverlege i regionen, diskusjon
Kommuneoverlegene i tre kommuner samt Sjøsanden legesenter har
svart på høringen.
Bakgrunn: Vanskelig å rekruttere i et par kommuner, men ikke minst å
få litt mer rosbuste tjenester for samkjøring og mulighet til å øke
stillingene. Ønske å få til en rasjonalieringsgevinst.
Kommunereformen som er i emning vil også påvirke hvordan
organiseringen blir.
Det som er viktig å få til, er et samarbeid om en felles tjenester. Kan det
lages en arena for samarbeid om oppgaver internt. Begynne å tenke
kortsiktig med strukturer her og nå så får kommunesammenslåing
komme etter hvert.
Konklusjon: De tre minste kommunene lager et samarbeid for å se på en
felles kommuneoverlege, og så samarbeide med de andre. Jobber videre
med gode samarbeidskonstellasjoner. «Veien blir til mens vi går»
Kommunene er flinkere til å sende avvik enn SSHF (D5) obs bare 4 avvik
fra fastleger. Avviksskjema for fastleger og legevakt til SSHF.
SSHF er i gang med et avviksskjema til D3 – etter mal fra D5

53/14
Avvik for D5 samt
D3*

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Marnardal rådhus, 4534 MARNARDAL

54/14
Akuttmedisinsk
kjede*

55/14
Praksiskonsulentordningen
56/14
LRMS,
Sykehustjenester*
57/14
Agenda til RS møtet
24.9

Få en oversikt over hva som skjer nasjonalt, ny akutt med. forskrift
Kommunene må danne seg en felles forståelse for hva som skjer på
denne fronten nå før vi går inn til sykehuset og har et felles møte. Ha et
eget kommunalt møte for de kommunale representantene (Ann –
Margret Haaland er regionens representant) før gruppa samles. Harry
Svendsen kaller inn til dette.
Felles forslag til mandat for denne gruppa skal opp i OSS i oktober
For vår region handler det om responstider, vi fyller ikke de kravene
som forskriften tilsier. Kampsak i første omgang: Prehospitale tjenester
må vedlikeholdes på dagens nivå og ikke bygges ned
Akuttimer hos fastlegene- ikke et problem i de små kommunene, men
en større utfordring i de to største. Skal opp som sak i legeutvalget i
Mandal.
Praksiskonsulentordningen – se D6
utsatt
Se sak 57/14

Stort RS møte. Hva skal på agendaen:
Legene i regionen har laget en prioritert liste over hvilke spesialiteter
de ønsker inn i LRMS. Denne listen tas med i RS møtet 24.9:
 Ortoped/kirurg
 Kardiolog
 Revmatolog
 Gynekolog
 Nevrolog
 Geriater
 Barnelege

58/14
OSO

59/14
OSS agenda

Med dette som utgangspunkt er det sterkt ønskelig at det
opprettholdes et røntgen/doppler tilbud i Mandal.
Det er laget et forslag til rammeavtale og et mandat med både formål
og sammensetning. ( vår representant er Tom Valand i styringsgruppa)
Anbefaling at regionrepresentanten skriver under på vegne av
regionen. Samhandlingskoordinator sender denne forespørselen til
Rådmannsutvalget for behandling der før beslutning tas.
OSO skal også ha et AU (arbeidsutvalg) Samhandlingskoordinator blir
regionens representant der.
saksliste OSS 18. og 19. september
(lunsj til lunsj – seminaret på Strand hotell, Fevik).
Saksliste ikke kommet, saken derfor ikke tatt opp.

Side 2 av 3

60/14
Revisjon av
Delavtalene

Forhandlinger delavtalene -forhandlinger 30.9.
Jon Buestad og Kjell Rune Olsen blir med. Samhandlingskoordinator
sekretær.
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