Referat fra ekstramøte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr
Sted
Marnardal
Dato / tid
12.4.12 kl 14 - 15
Faste medlemmer

Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad,
Unn – Christin K. Melby,
TV repr. NSF (Unio) Hannah Dybesland, Stein Grytten
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby
Per Storetvedt

Saker
Sak
Informasjonsflyt Vi strever med å få navn på TV som vi kan henvende oss til når vi skal ha
i regionen
med TV i prosjekter etc. DELTA har meldt inn en kontaktperson som
regionen kan henvende seg til. Ønsker navn fra de andre organisasjonene
også. Repr. for NSF i RS sier det er denne repr. som er kontaktpersonen i
regionen. Navn på kontaktperson skal meldes til leder av
personalnettverket, Kristin Lauvdal, Marnardal kommune.
NSF / Unio repr. ikke tilfreds med hvordan det har blitt håndtert hittil,
opplever at informasjon ikke kommer fram, og ikke til rett person.
Organisasjonene ønsker mer deltakelse i Helsenettverket og
gjennomgående representasjon. Organisasjonene ønsker en begrunnelse for
hvorfor Helsenettverket ikke ønsker TV repr. med og hvorfor nettverket
ikke ønsker 4 repr. inn slik som avtalen mellom KS og organisasjonene
som er gjort sentralt. Helsenettverket er ikke et nettverk hvor det bare blir
diskutert saker omkring samhandlingsreformen, derfor er det ikke naturlig
at TV er representert der. Det fungerer også som et fagnettverk for
kommunallederne.
En modell kan være å trekke inn TV i Helsenettverket sine møter når saker
som omhandler samhandlingsreformen diskuteres.
Forsøker først en modell med deltakelse annethvert møte i stedet for en
liten del av hvert møte, så legges sakene opp etter det. Dette av praktiske
årsaker – reisevei i regionen for kort møtetid.

Spørsmål hvem som er fra legeforeningen. Stein tar det opp i neste
smågruppemøte som legene har (25.4.) hvem som kan repr. legene som
TV.

Lindesnesregionen består av kommunene: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Rådhuset, Vigeland
Telefon/mobil: 38 25 50 42/ 90 17 66 76 , E-post: pst@lindesnes.kommune.no

Handlingsplan
eldremedisin

David Andersen fra vår region sitter i den gruppa, han har ytret ønske om
at en annen sitter i den gruppa. Han mener det bør være en sykehjemslege
som representerer regionen i den gruppa. Vanskelig å frigjøre de andre, så
David Andersen bør fortsette. Jon snakker med han om det.

Søknader

Søknader på prosjektmidler:
Det er søkt på midler til mange prosjekter nå.
Oversikt over prosjektmidler det er søkt på pr 12.4:
Til Helsedirektoratet:
 Søkt om å få overføre ubrukte midler fra 2011 til 2012 og samtidig
søkt om nye friske midler tilsvarende beløp vi ikke fikk i 2011
 Søkt om midler til prosjektet ” Forebygging av fedme og overvekt
hos barn og unge” søkte på midler til dette i 2011, men fikk avslag.
Forsøker igjen i år.
 Midler til å opprette en interkommunal psykolog i Lindesnes,
Marnardal, Audnedal og Åseral
 Videreføring av prosjektet ”nytt grensesnitt” men rettet mot voksne
Søkt til Fylkesmannen:
 Et friskere liv i Lindesnesregionen – prosjektmidler søkt av
Friluftsrådet – bl.a. koble det opp mot ovenfor nevnte prosjekt samt
folkehelsekoordinatorene i kommunene
 Oppbygging og etablering av lindrende team i Lindesnesregionen
Søkt Kreftforeningen:
 Midler til å opprette kreftkoordinator (Marnardal, Audnedal og
Åseral har søkt sammen)
Helsedialog lyser ut midler nå (frist 15.4) og vi søker på disse i prioritert
rekkefølge:
 PLO meldinger for sikker meldingsutveksling mellom sykehuset og
kommunene.
 Oppbygging og etablering av lindrende team i Lindesnesregionen
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