Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 5/15
Dato /tid
13.5.2015 kl.1300-15.30
Sted
Lindesnes Omsorgssenter, Treffstedet
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven (sak 27, 28 og 30A), Kjell
Rune Olsen, Ivar Bø, Jon Buestad
Sekretær:
Unn – Christin K. Melby

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

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

Saker:
27/5
Felles retningslinjer/
ressurs vedr. vold og rus i
svangerskapet
Jfr. sak 9/15

28/15
Felles prosedyre for
kriseteam i
Lindesnesregionen

I tillegg kommet inn forslag om å lage en felles regional
handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Jfr. mail fra Dagfinn Lauvsland om sak i Lindesnesrådet 24.4:
Prosjekt: Kommunale planer mot vold i nære relasjoner
Formålet med tiltaket er:
Forebygge og håndtere tilfeller av vold i nære relasjoner,
herunder også vold mot menn.
Alle kommunene i regionen er knyttet opp mot krisesenteret i
Kristiansand. Derfor naturlig at vi samarbeider om dette.
De har begynt i Mandal og nedsatt en prosjektgruppe.
Helsenettverket ber SLT koordinator komme med forslag til
hvordan hun mener det skal organiseres, så rigger vi etter hvert
en gruppe. Heidi H. Haven melder til SLT koordinator om dette.

Det er utarbeidet forslag til prosedyre for felles kriseteam i
Lindesnesregionen.
Historikk: Noen fikk et mandat til å lage en felles prosedyre etter
et felles møte i Mandal i 2014. Det har kommet et utkast, som de
ønsket innspill til. Hensikten er å finne ut hva som er likt og
spille det inn til LRMS. Denne er overordnet, og hver kommune
har sine egne lokale prosedyrer i tillegg.
Samhandlingskoordinator sender innspill fra Helsenettverket til
leder av LRMS.

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

29/15
Sakker til RS møtet 10.6

30/15
Evt.
A) Velferdsteknologi,
hvordan rigge i regionen?

Info / status prosjekt forebygging overvekt og fedme hos barn og
unge. Unni Mette Køpp og Agnethe H. Hovdenak er invitert inn
for å gi informasjon.
Info / status KAD(KØH) LRMS. Daglig leder LRMS, Rune
Myrmell informerer
Rtg LRMS
Samhandlingskoordinator kontakter Fylkesmannen med
forespørsel om de kan komme og si noe om ny helsemelding.

Marit Svindland har blitt tilbudt stillingen som koordinator for
velferdsteknologi.
Hedi H. Haven sender ut info til kommunalsjefer vedr. diskusjon
rundt lønn etc.
Helsenettverket ønsker et felles møte med henne så fort som
mulig. Samhandlingskoordinator inviterer inn til møtet i forkant
av RS møtet 10.6.
Velferdsteknologi:
Samarbeid med Lister: Et felles møte med Lister 19.6 i
Flekkefjord.

Unn- Christin Melby fortsetter i AU for OSS og i Koordinerende
B) Veien videre etter at
Samhandlingskoordinator avtalegruppe, samt i Helsenettverket inntil det er mer avklaring
hvordan kommunestrukturen i regionen blir.
slutter

Kjell Rune Olsen lager et innspill på dette sendes Leder av
C) Sørlandsbenken til
regionen. Innspill går på sykehusdebatt og sykehusstruktur jfr
Regionrådet. Leder av
Lindesnesregionen ønsker regionens høringssvar på U 2030.
innspill fra
Helsenettverket til dette
møtet
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