Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr2/15
Dato /tid
18.02..2015 kl.1300-15.30
Sted
Marnardal, rådhuset
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Ivar Bø,
Jon Buestad
Sekretær:
Unn – Christin K. Melby

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker:
10/15
Fondsmidler

11/15
Velferdsteknologi i
kommunene, veien
videre

Tom Valand
Kjell Rune Olsen
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside

Fondsmidler og prosjektnummer og veien videre, saken var oppe i
Lindesnesrådet 10.2.2015
Jfr. referat fra Lindesnesrådet hvor budsjettet ble vedtatt
Prosjektene Forebygging av overvekt og fedme og Velferdsteknologi.
Regionen har også søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen om penger
til prosjektet forebygging overvekt og fedme barn og unge.

Helsedirektoratet ønsker å prøve ut 3 alternativer for alarmmottak: en
kommune, en større kommuneregion f.eks. hele Agder, en privat aktør.
Helsedirektoratet tenker seg oppstart i februar 2015
Helsenettverket finner en organisasjonsform for dette prosjektet i
Lindesnesregionen.
Velferdsteknologi handler om systemarbeid, kompetanseheving og
organisering. Tenke forebygging og tidlig inn.
Måten å jobbe på er lengst mulig i eget hjem, så er velferdsteknologi et
av hjelpemidlene her.
Felles prosjektkoordinator i regionen for velferdsteknologi, bygge noe
felles i regionen. Hver kommune må rigge sine grupper og hver
kommune må spille på den regionale gruppa. Helsenettverket lager en
stillingsbeskrivelse for en prosjektkoordinator.
Jon Buestad og Heidi H. Haven ser hva som finnes av andre
stillingsbeskrivelser for en koordinatorstilling og lager et forslag til
tekst. Presenteres i neste møte.

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

12/15
Fagutvalg på OSS
nivå- Fagutvalg på
Regionnivå

13/15
Evt.

Helsenettverket må gi nettverkene et klart mandat, slik at regionens
representant har noe å forholde seg til. Samtidig ser Helsenettverket om
det skal lages mandat til de andre regionrepresentantene i de andre
fagutvalgene slik at de har noe fast å forholde seg til og forankring i
regionen. Systematisere rapportering fra hvert fagutvalg minimum en
gang årlig til Helsenettverket.
Kjell Rune Olsen lager utkast til mandat for fagnettverkene sammen
med samhandlingskoordinator. Presenteres i neste møte.
Samhandlingskoordinator oppdaterer kartet for aktiviteter i regionen.
Se vedlegg
På agendaen til neste møte: Søknadsprosess og ideer til prosjektmidler
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