Referat fra møte Helsenettverket og TV i Lindesnesregionen
Møte nr 4/13
Sted
Audnedal
Dato / tid
13.11.13 kl 13-15
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, 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

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Anne Britt Riiser og Torhild Gregersen SSHF
Hannah Dybesland
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne

Saker
Prosjekt gjensidig
kompetanseutveksling,
D6:

Hospiteringsordninger:

LRMS

Til saken
Kort gjennomgang av Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling
mellom SSHF og kommunene på Agder v/ Anne-Brit
Lindesnesregionensregionens representant i prosjektet har vært
Ingrid Olsen.
Se vedlegg for gruppas mandat, tema etc.
OBS E- læringspakkene som ligger ute. Et lederansvar å gjøre dette
kjent og bruke den. Passord fåes ved læringsportalen, får tilsendt
passord på PC
Informasjon og dialog om hospitering. Hvordan kan vi sammen
gjøre dette?
Bakgrunnen er D-6 som SSHF og alle kommunene har
underskrevet. Dette ønsker vi å ha fokus på fra 2014, slik at alle
kommuner kan få en mulighet for hospitering, og ansatte på
sykehus en mulighet for hospitering i kommuner. v/ Torhild
Gregersen.
Se vedlegg siste del. Hospiteringsordningen vil ta utgangspunkt i
opplegget SSHF og Kristiansand kommune har hatt. Kontaktperson
mellom sykehus og regionen er samhandlingskoordinator som
igjen har kontaktperson i hver kommune. Regionen kan også
samarbeide om mottak av hospitanter fra SSHF slik at de kan ha et
opplegg fra flere kommuner.
Hospiteringsordningen vil foregå fire faste uker, to høst og to
vårhalvåret.
Videre jobb og planlegging
Et interimsstyre skal etableres i løpet av desember.

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes

Rådmannsutvalget har utnevnt medlemmer en fra hver kommune,
se litt om det.
Informasjon: UiA skal sende ut informasjon om søknadsfrist etc til
EVU (Avansert
kommunene og info på UiA sine nettsider. Unn – Christin har
sykepleie
kommunehelsetjenesten) purret på dette. Det er planlagt søknadsfrist i beg. av desember og
opptak før jul slik at studiet kan starte rett over nyttår.
Kommunene vil forsøke samordne permisjonsvilkårene slik at det
blir like vilkår i regionen.
Regional psykolog – intervjuer foretatt og den som tilbys stillingen
Evt.
har muntlig takket ja.

Vedlegg: Informasjon SSHF Gjensidig kompetanseoverføring
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