Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 11/14
Dato /tid
2014-28.10 kl 13-15
Sted
LRMS (Gml Mandal sykehus) Inngang legevakt
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Ivar Bø,
Jon Buestad
Tillitsvalgte:
John Erik Kristensen (DELTA) Hannah Dybesland (UNIO/NSF)
Åse Bryn (LO/ Fagforb.)

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker
Omvisning på
LRMS
61/14
Regional
kommunepsykolog.

62/14
Tilleggsavtale til
D6, Gjensidig
hospiteringsavtale
mellom SSHF og

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
61/14 Kommunepsykologene: Guro Høiland og Lars Inge Johnsen
John Erik Kristensen (DELTA)
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside
Til saken

Status og videre arbeid.
Tanken til regionen var at de to stillingene som kommunepsykologer
kunne være en felles ressurs i regionen selv om G.H. er ansatt i 4 av
kommunene med Lindesnes som vertskommune og L.I.J. er ansatt i
Mandal kommune. G.H. har faste dager i de 4 kommunene, men med
fleksibilitet, har også kontor i Mandal der L.I.J. sitter. Er mye rundt i
kommunene og synes det fungerer fint, noe tilbakemeldingene fra de
enkelte kommunene også sier.
Bør sette av tid i kalenderen for at begge psykologene kan sitte sammen
for å diskutere psykologfaglige saker, dette ordner de selv.
Mandal kommunes psykolog har fått ansvar for å lede et regionalt
nettverk for kriseteamet, arrangere fagdager etc. Hatt et fagmøte i
oktober.
Konklusjon: Vi har fått en felles psykolog ressurs i regionen som fungerer
godt og det er ønskelig at de to psykologene selv utvikler samarbeidet
videre der det er naturlig.
Vedlegg: Status interkommunal psykolog sept 2014.
Tilleggsavtale til D6 gjensidig hospiteringsavtale mellom SSHF og
kommunene.
D6 er ferdig forhandlet. Vi må se litt nærmere på tilleggsavtalen før vi
signerer og sender den videre. Tilleggsavtalen sendes slik som den står,
med tilføyelser som er markert med gult. Vedlegget er avtalen for
Lindesnes kommune, alle de andre kommunene har likelydende avtaler,

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

kommunene

63/14
Prosjektmidler
Lindesneslosen

64/14
Diverse
Kun
Helsenettverket

bare kommunenavnet som er endret. (se vedlegg)
Til orientering: Har hatt kontakt med SSHF siden møtet 28.10 og de
godtar tilføyelsene uten merknad.
Vedlegg D6 + Forslag til tilleggsavtale
NSF tok opp spørsmålet rundt ekstra avlønning for de som har regionale
ansvarsoppgaver. Flere har en slik funksjon i regionen. For noen er dette
en naturlig del av stillingen, for andre kanskje som et ekstra
funksjonstillegg. Dette er et spørsmål som i tilfelle bør rettes mot lokale
lønnsforhandlinger.
Lindesneslosen har fått prosjektmidler til å styrke helsetjenesten på
videregående skole. Orientering /diskusjon
Har fått prosjektmidler kr 400 000,- fra Helsedirektoratet til styrking av
skolehelsetjenesten i videregående skoler. I vår region gjelder det Mandal
og Byremo videregående skoler.
Mandal og Audnedal kommuner setter seg sammen med de respektive
rektorene og prosjektleder for Lindesneslosen for å finne ut hvordan
ressursene skal brukes. Mandal kommune tar initiativ til å kalle sammen
til et felles møte.
Kommunene i regionen har lagt inn økt skolehelseressurs i
budsjettforslagene, i tråd med signaler fra regjeringen.
Felles kriseberedskap i regionen: Det er utarbeidet et forslag til felles
avtale for kriseberedskap i regionen. Det tas sikte på underskriving i neste
møte.
Strategiplan 2015-17: Setter av til et felles møte for å se på denne.
U2030: Hver kommune sender inn høringen og hvert sitt vedtak fra de
respektive kommunestyrene.
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