Referat fra Helsenettverkets møte med komm.overlegene ang prosjekt ø.hjelps døgn
tilbud i Lindesnesregionen
Sted
Mandal
Dato / tid
21/6.12 kl 13-15
Deltakere

Forfall
Leder
Sekretær
Kopi til

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Ann- Margret Haaland, Stein Grytten,
David Andersen, Vidar Toreid
Unn – Christin K. Melby,
Fra SSHF: Per Kristian Hyldmo, Gun- Elise Gustaffseon
Kjell Rune Olsen, Anna Kaddeberg, T.Hagestad, David Andersen
Norman Udland
Unn – Christin K. Melby
Per Storetvedt

Gjennomgang av referatet fra møtet ø. hjelps gruppa hadde 7.6
Sak: Orientering om hvor langt prosessen har kommet. D4 vært oppe i 3 kommunestyrer,
Lindesnes og Åseral gjenstår. Lindesnes har kommunestyremøte 21.6 og Åseral 28.6.
Behandlet i Lindesnesrådet 16.6
Søknad til Helsedirektoratet innen 1.7.
Sak: ROS analysen, gjennomgang av den, prioriterte grupper, hvilke først osv.
Lilla er basis for å ha en ø. hjelp avdeling - infrastruktur. Blå er de diagnosegruppene vi
prioriterer først i regionens ø hjelp døgntilbud. Begynne de første diagnosene og utvide etter
hvert. Bygge opp kompetanse og utstyr i forhold til disse
Må legge en plan for hvordan fastlegene skal informeres og involveres. Det vil kreve mer av
fastlegene når de har legevakt – må nok regne med mer tilstedevakt når det er pasienter i
sengene.
Kompetanseoverføring mellom sykehus og kommunene må opp på agendaen til høsten. Ses i
sammenheng med delavtale 6.
Kompetanseoverføringen blir en svært viktig suksessfaktor inn i prosjektet. Regionen må
komme med en bestilling til SSHF for hvilke områder vi trenger undervisning / veiledning /
hospitering. Dette jobber vi videre med til høsten.
SSHF v / Per Kristian Hyldmo tilbyr et 15 timers emnekurs akuttmedisin for allmennleger i
høst. Han tar med seg ambulansepersonell fra regionen.
Vi må videre jobbe med å lage prosedyrer på mer strikte behandlingsforløp enn det vi gjør i
dag.
Forslag fra Per Kristian at kommunelegene (Ann Margret tar seg av det) sender ut en
forespørsel til alle legene i regionen om de kan tenke seg et av feltene vi skal jobbe med i ø.
hjelp døgntilbud (evt. andre områder) som de kan bli koblet opp mot en spesialist på
sykehuset for å tenke systematisk på problemstillinger, prosedyrer, praktiske ting etc. rundt
denne pas. gruppen. Hun sender så denne lista til Per Kristian som tar den med seg inn i
sykehuset for å se om noen av spesialistene der er interessert i å være med på dette.
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Søknaden: Sendes, som planlagt 29.6 sammen med foreløpig prosjektbeskrivelsen,
Prioriteringslista som bygger på ROS analysen samt alle 5 kommuners delavtale 4.
Orientering fra Gun-Elise Gustafsson SSHF: MR maskinen i Mandal har gått i stykker. Hvis
det vil koste mye å reparere den, vil den ikke bli gjort noe med og den vil bli tatt ut av drift.
Neste møte blir 6.9. kl 13 – 15 antagelig Audnedal, da med hele ø. hjelps gruppa og
kommuneoverlegene.
Stein kontakter Fylkeslegen og hører om han er interessert i å komme, gir så Unn – Christin
tilbakemelding slik at han får tid og sted etc.
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