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Møtet var en oppfølging av møte mellom Mandal kommune og Adm. Direktør den 14.2.12. Det var
først en omvisning i de ledige deler av bygget med påfølgende møte.
Norman Udland ønsket velkommen og orienterte kort om Mandal kommunes utredning vedr
framtidig bruk av sykehusbygget. Med utgangspunkt i eksisterende funksjoner i bygget og interesse
fra bl a lokale legesentre vurderes muligheten for å etablere et lokalmedisinsk senter.
Referatet fra møtet 14.2.2012 ble gjennomgått. Jan-Roger Olsen bemerket at MR-tilbudet muligens
ville bli avviklet allerede i løpet av 2012. Det var ellers ikke merknader til referatet.
Når det gjelder blodtappestasjonen ble det under befaringen avklart at SSHF også ønsker å
videreføre dette tilbudet.
Per Engstrand orienterte vedr SSHFs arbeid med gjennomføring av Samhandlingsreformen. I forhold
til Lindesnesregionen er det ikke store utfordringer i forhold til utskrivningsklare pasienter, men
sykehuset ønsker generelt at kommunene skal ta over pasientene tidligere samt gi tilbud som kan
hindre/forebygge innleggelser av kronikere, som f eks pas med sykelig overvekt. Han orienterte
videre om pågående arbeid med inngåelser av avtaler med kommunene og viste spesielt til delavtale
4 vedr Ø-hjelp og delavtale 6 vedr. kompetanseoverføring. Sykehuset tar generelt sikte på å inngå
like avtaler med alle kommunesammenslutningene, men ser at det må være ulike alternativer når
det gjelder Ø-hjelp.
Tom Reidar Valand opplyste at Helsenettverket i Lindesnesregionen har bestemt å nedsette en
arbeidsgruppe vedr kommunenes plikt til å opprette Ø-hjelp døgntilbud for å se på
samarbeidsløsninger vedr dette. Helsenettverket ønsker en representant for sykehuset inn i
gruppen. Når det gjelder felles løsning ble det fra Helsenettverket for øvrig pekt på noen
utfordringer som følge av ulike legevaktsordninger. Kommunene ønsker generelt også - så langt
mulig - å ha tilbud i egen kommune. Man vil imidlertid se på ulike muligheter og ønsker blant annet å
dra lærdom av prosjektet ”nytt grensesnitt” vedr nye henvisningsrutiner innen barne- og
ungdomspsykiatrien. Per Storetvedt viste til at man i regionen er svært innstilt på å samarbeide
innen områder der man hver for seg er for liten.
SSHF v/Per Engstrand vil oppnevne sin representant til arbeidsgruppen vedr ø-hjelp døgnplasser i
løpet av neste uke.
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