Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 6/15
Dato /tid
10.6.2015 kl.10.00 -12.00
Sted
Åseral, rådhuset Kyrkjebygd
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Ivar Bø,
Jon Buestad

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker:
31/5
Ny prosjektleder
Velferdsteknologi

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Sak 31/5 Marit Svindland
Kjell Rune Olsen
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside
Marit Svindland er ansatt som prosjektkoordinator velferdsteknologi i
regionen og skal ha kontakt inn mot hver kommune i regionen samt
være regionens representant på området i samarbeid med de andre
regionene. Det er mye som skjer på dette området nå, og det er mange
pågående prosesser. Det er et vanskelig og brokete kart, og vanskelig å
få klarhet i alle prosesser og hvem som eier og er involvert i hvilke.
Prosjektkoordinator må derfor skaffe en oversikt over dette.
Kort historikk:
Helsedirektoratet har sendt en forespørsel til Agder om å ta en nasjonal
rolle innenfor det velferdsteknologiske området.
Rådmannsgruppen regionplan Agder ga tilslutning til at kommunene på
Agder stilte seg positive til prosjektoppdraget. Når det nå er en realitet
at Agder får en utvidet rolle i den velferdsteknologiske utviklingen
ønsket rådmannsutvalget at den midlertidige arbeidsgruppen skulle
utvides til også å inkludere Setesdal og Lindesnes. Lindesnesregionen
ble bedt om å utpeke to representanter – 1 kommunalsjef og 1 til
arbeidsgruppen. Regionen har meldt inn at prosjektkoordinator, Marit
Svindland blir med i arbeidsgruppen. Kommunalsjef i Mandal, Heidi H.
Haven blir regionens deltaker i prosjektgruppen.
En region skal ikke stå uten noen form for oppdrag, og vi må melde
tilbake hvilken kommune i vår region vi ønsker skal være med.
Mandal er i ferd med å bygge opp et kompetansemiljø, og blir derfor
regionens kommune. De andre kommunene må bygge en egen
kompetanse / plattform slik at de er klare når Mandal har gjort noen
tester og erfaringer
Forventninger til prosjektleder:
Få en oversikt over hva slags prosjekter som er i gang og under
planlegging, og hvordan dette er organisert.

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

Hva skal vi utvikle og hvordan vi skal gjøre det
Er driver slik at vi som sitter i kommunene kan vite hva de skal gjøre
for å få velferdsteknologi til å fungere i kommunene
Må også se perspektivene/ hierarkiet i regionen
Prosjektkoordinator skal samordne i regionen og lage et nettverk opp
mot navngitte personer i hver enkelt kommune
Få videokonferanse/ Lync drift.
32/15
Regionens andel av
fellesprosjekter

Midler til fellesprosjektet som regionen er med i via OSS. Det som er
aktuelt nå er Psykisk helse og Rus
Andel regnes ut fra antall innbyggere av totale kostnader
Hva skal dekkes av Lindesnesregionen og hva skal dekkes på den
enkeltes kommunes budsjett. – Tas via Regionen. Leder av
Helsenettverket tar opp det opp med leder av Lindesnesregionen. Må ha
tid til forankring

33/15
Forberede RS møtet Se sakskart RS møtet

34/15
Sak Avtale KS
lærling

Se vedlegg
E- læringsprogram. KS
Jon Buestad sjekker økonomien, kommer tilbake til dette.

35/15
DDV

Helsenettverket v/ leder tar kontakt med DDV og ber om at det blir
fortgang i samarbeidet., sender en henvendelse til leder av DDV med
kopi til styreleder. Nå står det i stampe. Intensjon at vi må komme
videre.

36/15
Nytt kull avansert
sykepleie, opptak
høst oppstart jan 16

Informasjon kommer på UiA sin hjemmeside. Samme
opptaksprosedyre som sist. Samhandlingskoordinator sender info til de
enkelte kommunene.
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