Innkalling til møte i Regionalt
samarbeidsutvalg
Lindesnesregionen
Referat fra Regionalt Samarbeidsutvalg, møte nr 2/12
Sted
Marnardal
Dato / tid
12/4 kl 11-15
Faste medlemmer

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Stein Grytten, Rune Stokke, Harald
Meberg, Ole Georg Vinorum, Arne Thomassen
Unn – Christin K. Melby,
TV repr.
Hannah Dybesland (NSF, Lindesnesregionen) Bjørg Nicolaisen
(NSF, SSHF)
Brukerrepresentant Bjarne Birketvedt
Spesielt inviterte
Bente Sandvik Kile samhandlingskoordinator SSHF (observatør)
Forfall
Rune Stokke
Leder av nettverket Tom Valand
Referent
Unn – Christin K. Melby
Kopi til
Per Storetvedt, Bente Sandvik Kile
Saker

20/12

21/12

Til saken

Referat fra møtet
26/1

Kommentar fra SSHF til sak 16/12: SSHF har 3 repr. i RS
Lindesnesregionen og ikke 2.
Repr. til OSS: Norman Udland er repr. fra regionen i OSS
vara er leder av RS
Unn – Christin repr. i AU
Erfaringer
Hvordan har det gått med meldinger / kommunikasjon
utskrivningsklare Økonomi - betaling, akontobeløp / ferdigbehandlede
pasienter
Har gjort en henvendelse til sykehuset og bedt om å få ett
tlfnr. å ringe til når man ha spørsmål til regningen som
kommer på utskrivningsklare pas. Praktiske rutiner rundt
dette.
Erfaringer hvordan kommunene har opplevd det siden
1.1.12 og hvordan sykehuset har opplevd det.
SSHF:
Med. klinikk- Begynner å ”gå seg til.” Krevende å etablere
nye rutiner og prosedyrer
Prøvd å innskjerpe at den første meldingen inneholder nok
til at kommunene kan planlegge
Kir. Klinikk - har hatt få utskrivningsklare pas som
oppfyller kravene. Ikke så mange pas. som man hadde tenkt
før ordningen startet.Virker som om det er lettere å få ut
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Ans
var/
frist

utskrivningsklare pas enn tidligere.
Kommunene:
Må huske å melde hvis det skjer endringer med pas
underveis i oppholdet, og pas vil trenge annet nivå på
tjenestene enn det som først var meldt.
Økonomi: sykehuset fordelingsnøkkel sykehuset kommer
skjevt ut
Lindesnes god erfaring med elektroniske meldinger.
Problem at sykehuset melder at pas må ha oppfølging i
sykehjem, ofte kommer slike meldinger på tid på døgnet når
ikke leder og saksbehandler er på jobb og kan etterspørre
flere opplysninger og begrunnelse.
Må se på rutiner og tilbakemeldingssløyfer når ting svikter.
Sende avvik når det er avvik nå.
En egen delavtale kommer på det.
Ansatte: tverrfaglig samarbeid slik at hjelpemidlene står klar
når pas kommer hjem.
Tilbakemelding om at samarbeidet med sykehuset er godt.
Ennå uklart hvem kommunene skal henvende seg til på
sykehuset når det er uenighet om betalingskrav.
Sykehuset har ikke noen økonomiansvarlige som tar seg av
det.
Økonomi. Hvordan har det slått ut for kommunene når det
gjelder a kontobeløp. Usikre tall ennå. Trenger mer
erfaringstall, men pr nå:
Åseral: er foreløpig i pluss
Lindesnes: ligger litt på plussida
Mandal: ligger over a kontobeløpet, og regner med at det
blir bortimot en mill i minus. Avventende bekymret
Marnardal: bruker mer penger enn det som har kommet inn
Audnedal: ligger relativt godt an pr nå.

22/12

23/12

Prosjekter
regionen har og
planlegger
Deltakelse fra
SSHF i de
forskjellige
prosjektert

Kunnskap om dette er mangel hos fastlegene. Rutiner ved
innleggelse.
Erfaring i forhold til innleggelse – hvordan er det med
dialogen inn mot sykehuset. Går bra blir av og til diskusjon,
men god erfaring.
Status for regionen,
Strategiplan, se vedlagt foil
Utfordring tilSSHF om deltakelse i prosjekter regionen har
og planlegger
Ønske fra regionen om deltakelse i prosjekter i vår region:
Ha som system at søknader om deltakelse fra sykehuset i
prosjekter går til samhandlingskoordinator og
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samhandlingsutvalget på sykehuset. Søknaden må være
begrunnet. Vil telle positivt om regionen har fått tildelt
prosjektmidler til dette prosjektet. Må fordeles etter behov.

24/12

Pasienttdata

25/12

Kjøp av plasser
innad i regionen
Ref sak 11/12

26/12

Evt.

Poliklinisk virksomhet i regionen LMS, både som
poliklinisk og i forhold til undervisning, vil være positivt
også for sykehuset.
Datautveksling av pasientdata
Greiere tilrettelagt for vårt bruk
Regionen engasjerte tidlig en konsulent for å se på
datagrunnlag i forhold til innleggelser og poliklinisk
virksomhet.
Sykehuset har etter dette fått mange henvendelser, og har
måttet bremse pga kapasitet og i forhold til hvem som kan
få ut slike styrinsgsdata som er taushetsbelagt.
Har sykehuset noen prosess på det?
Kommunene er interessert i rådata, for å kunne behandle det
selv.
Ta det med inn i arbeidsgruppa som jobber med delavtale
14. Kjell Rune sitter i den gruppa fra vår region. Få en
standardisering av hva rapportene skal inneholde inn i denne
av avtalen.
Trenger en oversikt over hvor mange er det i de forskjellige
diagnisegruppene, trenger ikke på individnivå.
Sykehuset kan sende en rapport som er behandlet og enda
lettere hvis den er på regionnivå.
Har sjekket med andre regioner:
Dette gjøres mange steder rundt om i landet. Ikke egne
prosedyrer på det – går pr telefon. I Lister f.eks. kan de
kjøpe plasser i en annen kommune inntil 1mnd før
kommunen finner en løsning selv. I Fosen og
Verdalsregionen har det vært praktisert lenge.
Har begynt å utarbeide prosedyrer på det i vår region.
Ønske om at sykehuset også spiller inn saker til RS.
Sendes til prosjektleder for samhandling i regionen,
Unn – Christin
Neste møte 7/6 -12 kl 11-14 i Marnardal
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