Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 2/12
Sted
Marnardal
Dato / tid
7/2.12 kl 09.00 – 11.00
Faste medlemmer

Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saknr
9/12

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad,
Unn – Christin K. Melby,

Norman Udland
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby

Saker
Innspill
høringsuttalelse
Fastlegeforskrift
og
Folkehelseforskrift

10/12

Møtekalender
Helsenettverket
2012

11/12

Innspill til årets
oppgjør
Helgearbeid

12/12

ø. hjelp i
kommunene etter
§ 3-5

Til saken
Stein G. sa seg villig til å formidle innspill videre
fra vår region. Han må få innspill i god tid før
fristen
Ref. til skriv fra kommuneoverlegene v/ Stein.
Se på forskriften og skrive noen innspill til møte
8.3. Stein inviteres inn.
Norman skulle se på Folkehelseforskriften –
innspill gis til han
Norman tar seg av denne, innspill gis til han.
Evt. innspill innen 8.3.
Møtedatoer for Helsenettverket 2012: 24/2 i
stedet for 23/2 Ta med legene da. Se ellers
vedlagte plan. Møtene er stort sett fordelt
mellom Marnardal og Audnedal – skal de
fordeles annerledes siden Marnardal og
Audnedal tar RS møtene?
Møtekalenderen godtatt, Unn – Christin sender
innkalling i Outlook. Møtene blir i Marnardal og
Audnedal og vi legger et møte til Åseral en gang
i blant. Bestemmes på et av møtene hvilken dato
vi drar til Åseral.
14/4 og 7/6 er det RS møte
Felles holdning til helgearbeid i regionen?
Tom orienterte fra en konferanse fra KS. Saken
tas opp i personalnettverket.
Helsenettverket sender henvendelsen til
personalnettverket, oppfordrer personalnettverket
til å diskutere seg fram til en felles holdning til
helgearbeid. Felles holdning til ekstra midler til
lønn i ferier. Kjell Rune gjør det.
Hva tenker våre kommuner i forhold til denne og
hva skal vi planlegge for? Hvordan tolker vi
denne?
Vi må begynne planlegging nå. Tenke strategi

Ansvar/frist

Alle

Alle

Kjell Rune

Alle

13/12

evt.

framover.
Søknadsfristen til midler er 1.7
Hva skal vi utføre av ø.hjelp og hva skal vi
overlate til spesialisthelsetjenesten? Hva er
realistisk?
Må kartlegge etablering av LMS.
Unn – Christin lager nye skisser på strategi,
samarbeider med Tom om det.
Må ha en person fra regionen i arb. gr 7.
Forslag at personalsjef i Marnardal deltar fra oss.
Kjell Rune bekrefter at Kristin Lauvdal stiller

Vedlegg: Forslag til skisser strategi

Unn –
Christin
innen 9.2
Kjell Rune
Innen 8.2

