Referat fra møte i prosjektgruppe ø.hjelpstilbud i Lindesnesregionen
Møte nr 7/12
Sted
Mandal
Dato / tid
7/6-12 kl 11-13
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, Gun-Elise Gustafsson
TV repr.
Wenche Kittelstad Austrud (Fagforbundet) Linn Løver (NSF),
Hannah Dybesland for Linn Løver
Brukerrepresentant Bjarne Birketvedt
Spesielt inviterte
Forfall
Per Kristian Hyldmo, Ann Margret Haaland, Linn Løver,
Wenche Kittelstad Austrud
Leder
Norman Udland
Sekretær
Unn – Christin K. Melby
Kopi til
Per Storetvedt
Saker
Repr. fra SSHF

Sak
Ny representant fra SSHF i tillegg til Per Kristian Hyldmo: klinikksjef
Gun-Elise Gustavsson
Gjennomgang av
Hva kan SSHF bidra med?
D4 – spes.
Gjennomgang av kulepunkter i kap 12 D4:
kulepunktene i kap Kulepunkt 4: hvordan vi praktisk skal få til dette. Sykehuset ønsker å
12. samarbeid med kunne bistå med dette, men er usikker på i hvor stort omfang dette blir.
SSHF
Kapasitet. Man tenker seg at det vil være større behov i en
oppstartsfase. Ser nærmere på det over sommeren.
Kulepunkt 5: Investeringer i forhold til rtg utstyr koster mye - et
minimum er 2 mill, og pr i dag er det ikke budsjettert med dette i
SSHF.
Tolkning av rtg. – utrede dette nærmere
Rtg personell må være kvalifisert g for å ta et rtg bilder. I SSHF er det
kun radiografer som tar rtg bilder.
Lab utstyr. Må først se på hvilke diagnosegrupper vi vil gi et tilbud til
før vi kan se på hva slags utstyr og bistand vi vil trenge. Må ha
forutsigbarhet på det, må planlegges og hvis det skal anskaffes noe, er
det noe som må ut på anbud. Det vil ta tid.
ROS analyse

ROS analysen: Vi redigerer den og legger de prioriterte
diagnosegruppene øverst.( de som vi har valgt ut og farget blå/lilla)
Unn – Christin sender den til SSHF.
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Søknaden til
helsedirektoratet –
gjennomgang og
ferdigstillelse av
den.
Framdriftsplan for
prosjektet:

Forslag: Arbeidsgruppe - Unn – Christin, Norman og en/to til får
mandat til å skrive den ferdig
Unn – Christin og Norman får mandat til å utarbeide den. Sender den
på mail til uttalelse før vi sender den inn.
Utkastet til søknaden være ferdig før St.Hans slik at det er mulighet for
sykehuset å se den før vi sender den.
 29/6-12 sende søknad til Helsedirektoratet
 Hvordan få informert alle fastlegene – strategi. Vi har avtalt
møte med kommuneoverlegene 21.6. Høre med dem hvordan
vi skal legge det opp.
 Undervisning / hva har vi behov for av internundervisningplan for det - Per Kristian og Unn – Christin har diskutert
litt rundt det. Sette av noen datoer for høsten. Unn – Christin
og Per Kristian legger en plan for det.
 Bemanningsplan – hvordan vi praktisk skal gjøre det?
Fordelingsnøkkel mellom kommunene? Se på forskjellige
muligheter, fleksibilitet og forsvarlighet.
Det er opp til Lindesnesrådet å se på selskapsform, vi kan evt.
utrede alternativer.
 Ombygning – kostnad / tidsplan
Alt dette er noe vi må komme tilbake til og se på etter
sommeren.

Neste møte over sommeren – Unn – Christin kaller inn til nytt møte berammet slutten av
august. Sender innkalling via Outlook.
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