Møte i helsenettverket Lindesnesregionen
Møte nr 1/2012
Sted
Lindesnes Omsorgssenter, Treffstedet
Dato/tid
5.1.2012
Deltakere

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna Kaddeberg,
Jon Buestad, Stein Grytten, Per Storetvedt, Rune Stokke,
Unn – Christin K. Melby, Harald Meberg (samhandlingssaker)

TV repr.
Brukerrepresentant
Inviterte til saker
Meldt forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Hannah Dybesland (NSF)

Saker
1/12 Opprettelse av
regionalt
samarbeidsutvag

Per Storetvedt
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby

Konklusjoner
Unn – Christin skriver sak til
rådmannsutvalget og Helsenettverket
forslår følgende sammensetning i
samarbeidsutvalget:
1 kommunalsjef/ helse og sosialsjef fra
hver kommune
1 rådmann oppnevnt fra rådmansutvalget
2 repr. fra SSHF
1 repr. brukerorganisasjonene
2 repr. fra organisasjonene hvorav 1 gjerne
kan være fra SSHF
1 repr. fra kommunelegene
Prosjektleder for Samhandlingsreformen i
regionen (sekretær)

Ansvar/ frist
Unn – Christin
13.1-12

Helsenettverket i Lindesnesregionen vil
fortsette med følgende medlemmer:
1 kommunalsjef / helse – og sosialsjef fra
hver kommune
Prosjektleder for Samhandlingsreformen i
regionen
( sekretær)

2/12 Representant i
OSS
3/12 Avtalene

Leder av Regionalt samarbeidsutvalg og
Helsenettverket, samt representant i OSS
velges på møtet 26.1. -12
Tom og Unn – Christin orienterte om
avtalene og hvilke punkter Kristiansand og

Nettverket
26.1-12
Unn – Christin /
forhandlingsutvalget

Lister har fått med som vi også vil ha med i
vår avtale.
Unn – Christin sender e post til
forhandlingsleder for SSHF og ber om at vi
får med disse punktene i avtalene. Hvis det
ikke kan gjøres pr e post, ber vi om
forhandlinger som må være ferdig innen
11.1.-12
Unn – Christin sendte anmodning på e-post
5.1.-12
4/12 Brev fra Eiken
Kommunene har fått brev fra Eiken ang
Samhandlingsreformen og avtaler.
Det utarbeides eller inngås ikke noen
avtaler mellom kommunene i regionen og
Eiken før alle avtaler med SSHF er på plass
5/12 Høring
Mandal kommune v/ Stein og Norman tar
fastlegeforskrift,
ansvar for å sende evt. merknader til
folkehelseforskrift forskriftene fra vår region. Dersom noen
har kommentarer de vil ha med, må melde
dette til Stein og Norman
6/12 Helse og
Hver enkelt kommune melder på deltakere
samhandling på
selv.
Evje 24.1.-12
Unn – Christin og Tom deltar på Evje.
Og KS seminar
om økonomiske
virkemidler og
styringsdata i
samhandlingsreformen
7/12 Deltaker fra vår
Regionalt samarbeid om omsorgs- og
region til
velferdsteknologi.
fagutvalg i
OSS har nedsatt et fagutvalg ledet av
velferdsteknologi Knutepunkt Sørlandet med representanter
fra hver region og SSHF.
Det ble bestemt at Lindesnesregionens
representant er Birgit Rautenberg (Åseral
kommune)
Unn – Christin melder dette inn til leder av
prosjektet
8/12 Orientering om
Unn – Christin mangler noen navn fra
framdrift
SSHF til deltakelse i faggruppe KOLS/
faggrupper i
lunge. Kaller inn til medlemmene så snart
regionen
alle navn er på plass. Unn – Christin jobber
med mandat til gruppa.
MiK Helsenett: Gruppe fra kommunene i
regionen er kalt inn til oppstartsmøte 13/1.
U. – C. jobber med mandat til gruppa
Minner om at neste møte 26.1.-12 blir fra kl 11-15 i Audnedal

6/1.-12

Leder i hver
kommune som må
svare på brev fra
Eiken
Stein og Norman
Innen utgangen av
februar -12
Den enkelte
kommune

Anna / Unn Christin

Unn - Christin

