Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 4/13
Sted
Mandal
Dato / tid
27/9-13 – kl. 0900-1230
Deltakere

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

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne

Saker

Til saken

Strategi framover

Mål og visjoner. Forslag til nytt mandat for helsenettverket, - Vedtatt i Helse- nettverket.
Det er sendt til Dagfinn, og ber han sette det på agendaen i Rådmannsutvalget for et
vedtak der.
Helsenettverket inviterer Dagfinn inn til neste møte for å diskutere juridisk ståsted, videre
framtidsplaner etc.
Jon tar et møte med Dagfinn og evt. økonomikontoret for å avklare budsjett
Unn – Christin gjør avtale med Dagfinn
Unn - Christin kartlegger hva som finnes av etablerte nettverk opp mot sykehuset og
Utviklingssentrene, samt om vi har noe i regionen utover det.(se vedlegg)

Etablerte
fagnettverk
Organisering av
arbeidet

KOLS prosjektets
rapport

Felles regional
kommuneoverlege

Prioriterte satsningsområder – regionalt og for den enkelte kommune,
Organisering av arbeidet – det faste og det prosjektpregede
Organisering og prioritering av fagnettverk / fagutvalg / faggrupper og koordinatorer, på
ulike nivå. Mål må være at alle prosjekter jobber mot å øke kompetansen til ansatte og
gjøre de istand til å håndtere ulike utfordringer i hverdagen. At prosjekter blir prosjekt og
ikke permanente løsninger.
Kreftkoordinator bygger opp kompetansen i regionen på fagfeltet, og får på plass
organisering og nettverk når prosjektperioden er over.
KOLS prosjektets rapport (Kjell Rune) Hva gjør vi videre? Nytt prosjekt (U4H)starter i
2014 hvor Kristiansand er pilot. Planen er at dette skal breddes ut til flere regioner når
piloten er ferdig. Wenche Tangene, som er prosjektkoordinator i prosjektet for SSHF,
kommer på et møte i oktober og informerer kommunelegene om prosjektet.
Vi må ha LRMS på plass før vi kan planlegge nye prosjekter i forhold til dette i vår
region.
Alle kommunene i regionen trenger å øke kompetansen på dette feltet, dette må vi ha med
i planlegginga.
Regionen starter med å kartlegge og utrede felles ressurser til interkommunal
kommunelege. Unn – Christin tar ansvar for å starte dette arbeidet.
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