Referat fra møte i prosjektgruppe ø.hjelpstilbud i Lindesnesregionen
Møte nr 4/12
Sted
Mandal – Møterom Piren
Dato / tid
9/5 kl 9-13
Deltakere

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Ann- Margret Haaland, Synnøve
Puntervold, Anne Grethe Tørressen
Unn – Christin K. Melby,
Fra SSHF: Per Kristian Hyldmo
TV repr.
Wenche Kittelstad Austrud (Fagforbundet) Linn Løver (NSF)
Brukerrepresentant Bjarne Birketvedt
Spesielt inviterte
Mona Aspvik Farsund kommune
Forfall
Per Kristian Hyldmo, Ann-Margret Haaland. Bjarne Birketvedt
Leder
Norman Udland
Sekretær
Unn – Christin K. Melby
Kopi til
Per Storetvedt
Kort referat fra møtet i ø. hjelps gruppa m /vedlegg:
ROS analysen:
Ble gjennomgått hvor hver kommune hadde diskutert internt hva de tenkte de kunne håndtere i
egen kommune og hva de kunne tenke seg inn i en ø. hjelps post ved et LMS
Se vedlagt ROS analyse – det som er skravert med blått / lilla tenker vi oss inn på en obs post.
Det gule kan kommunen håndtere selv i egen institusjon.
Ved gjennomgang, viser det seg at kommunene tenker veldig likt.

Økonomi:
Et sentralt punkt. Må ha 1sykepleier 24/7 i tillegg til sykepleier som er på legevakta i dag.
Synnøve lager en bemanningsplan.
Må ha en ansvarlig lege tilknyttet legevakt og obs posten. Fastlegene må bringes inn i
diskusjonen.
Maksimalt koste det vi får overført. Sparer kommunen for medfinansiering. Yttergrensa er 5
mill, da er det beregnet at vi hindrer 10 % innleggelse. Jfr?
Unn – Christin sjekker med departementet hvordan de tenker seg takstsystemet. Er tilskuddet
tenkt som en del av legeavlønning – betaling pr tilsyn fra Helfo?
Rtg – lab takster?
Farsund:
Ø.hjelp dagtid vil være pasienter som kommer fra fastlegen evt. tilsynslegen. Da vil de ha
ansvar for sin pasient. Ettermiddag /kveld har de avtale med tilsynslegen fram til kl 23 for
sykehjemspasienter – kan kontaktes til ø. hjelps pasienter som kommer fra sykehjemmet.
Legevaktslegen har ellers ansvar på kveld/ natt og helg.
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Lokaler:
Norman gjennomgikk tegninger og plassering slik som Per Kristian Hyldmo og Synnøve P.
hadde fra sin gjennomgang av lokalene på LV og sykehuset. Eksisterende LV er altfor trang.
Lokalene ved de gamle operasjonsstuene er godt egnet til LV og obs post med små endringer.
Fra rådsmøte 27/4:
Norman har laget en kladd med punkter for politisk behandling.
Ta med de tilstandene /diagnosene vi tenker å starte med.
Lokalisering
Finansiering – ikke overskride det vi får fra H.dir.
Problemstillinger vi må jobbe videre med.
Delavtale 4:
Helsenttverket jobber videre med ordlyden i delavtalen for vår region. SSHF må ha den senest
en uke før forhandlinger
Vedlegg:
ROS analyse + underlagsdokument
Neste møte 15.5 kl 900-1200 i Mandal – antagelig møterom 2.etg Skrivergården (inngang
bratt trapp i borggården ved rådhuset) Norman ordner
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