Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 3/12
Sted
Mandal
Dato / tid
24/2-12 kl13-15
Faste medlemmer

Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker
14/12

15/12

16/12

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad,
Unn – Christin K. Melby,
Stein Grytten, David Andersen, Vidar Toreid, Ann – Margreth
Haaland, sak 16/12:Anne Grethe Tørressen
David Andersen, Stein Grytten, Kjell Rune Olsen
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby

Til saken
Faste møter med legene: To ganger i halvåret neste gang
21.6.
Helsenettverket trenger diskusjon med legene i forhold
til forskjellige prosjekter etc
Akkurat nå er ø.hjelp jfr helse og omsorgsloven § 3-5
spesiell aktuell
temaer og saker meldes til Unn – Christin
legerådsmøter – legene i Åseral. Audnedal og
Hægebostad har faste møter samt faste smågrupper – mer
faggrupper. Tilsvarende i Mandal og Lindesnes
Fastlegeforskriften
Folkehelseforskriften
Informasjon om prosess rundt innspill til disse
Jon se videre på Fastlegeforskriften. Har sett på innspill
fra Stein – mye bra der, men må også se på forskriften
med ”kommunale”øyne. Jon ser på det sammen med
Anna og tar kontakt med KS. Jobber videre med det i
neste møte i Helsenettverket 8.3 Sender så inn begge
uttalelser. Stein sitt er forankret i forhold til legene i
regionen.
Norman gjør det samme med Folkehelseforskriften. Går
gjennom det på møtet 8.3
Diskutere strategi for regionen.
Se på ø.hjelp jfr. helse og omsorgsloven § 3-5
Sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe med ø.hjelp.
Anne Grethe Tørressen var med på denne saken:

Ansvar/frist

Nettverket/
legene

Jon / Anna

Norman
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Hva gjør vi i vår region?
Hva med rus /psykiatri? Rus / psykiatri kommer med i
reformen 2013
Få med i avtalen hva vi gjør i forhold til 113 – her har
kommunen ingen innflytelse, går direkte til AMK ikke
alltid via legevakt før innleggelse
Helsenettverket etablerer en egen gruppe i forhold til ø
hjelp. Ser på dette på møtet 8.3.
Studietur til Fosen se på Lokalmedisinsk senter - etter
møtet med rådmennene ble det avtalt at Helsenettverket
reiser til Fosen for å se på LMS der. Norman har
kontaktet Fosen samt Tor Åm på St. Olav, og det blir et
opplegg der 8. og 9.mars. Normann tar seg av det faglige
programmet og har kontakt med Fosen og St. Olav
Unn – Christin ordner det praktiske
Arbeidsgruppa som skal utarbeide delavtale 4 starter
1.mars – ferdig 1.mai.
17/12

18/12

19/12

Evt. sak

Oppdatering fra hver enkelt kommune hvor langt de har
kommet med oppdatering og opplæring i Profil før
Helsenett innføres.
Lindesnes er nå oppe og går også i forhold til lab svar.
Mandal er godt i gang og skal være operative i løpet av
mai
Åseral er klar, men venter på oppkobling – det er bestilt
Audnedal er godt i gang med oppdateringer i Profil og
vil være klar til oppkobling sammen med Åseral
Marnardal har en større ryddejobb å gjøre i Profil, men
har startet arbeidet, og har satt av 20 % stilling for å lede
den jobben.
Opprette utvalg for TV i regionen
Forslag:
Hovedtillitsvalgte i regionen inviteres til å være med i et
utvalg for TV og Unn – Christin har møte med dem en
gang i mnd. Informasjonsutveksling / dialogmøte.
Leder av personalnettverket kaller inn til et møte
sammen med Per, Rune og Unn – Christin. TV må enes
om noen representanter til et slikt utvalg og så sørge for
informasjon videre ut til sin organisasjon
Hver kommune har i tillegg sine faste møter med sine
tillitsvalgte som før
Deltakelse i prosjektgrupper / styringsgruppe –
Unn –
prosedyrer for å sette i gang prosjekter:
Christin
Lage prosedyre på oppstart av prosjekter. Det skal alltid
H.nettverket
være en representant fra Helsenettverket inn i prosjekter i
regionen for å sikre forankringen. - etter samme prinsipp
som rådmannsutvalget har representant inn i forskjellige
nettverk i regionen. Nettverket velger en repr. til KOLS
prosjektet på neste møte
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20/12

Evt. sak

21/12

Evt.sak

22/12

Nødnett:Telenor oppdaterer systemer – konsekvens for
VHF. Telenor sier at nødnettet skal være implementert i
løpet av 2013 – realistisk??
Dobbelt system i to år etter 2013. Må få signaler om
kostnader før budsjett for neste år skrives.

Få ut styringsdata fra sykehuset:
På grunn av sensitive opplysninger kan ikke sykehuset gi
ut styringsdata til alle som spør: Hver kommune må
velge EN person som kan få ut data.
Evt. sak
Regninger på overliggere utskrivningsklare pas.
Rakk ikke ta Sykehuset sendte i disse dager ut regning for januar på
opp denne
de første ”overliggere” etter delavtale 5 –
utskrivningsklare pas. Mandal og lindesnes har fått
regning, men begge kommunene kan dokumentere at det
er feil Unn – Christin har sendt en henvendelse til
sykehuset og bedt om å få ett telefonnr som kommunene
kan henvende seg til når de har spørsmål i forbindelse
med slike regninger.
Lindesnes har erfart at det var umulig å få tak i noen som
kunne svare, og ble satt over til mange forskjellige uten å
få svar.
Spørsmål om regionen skal ta slike henvendelser i
fellesskap eller om hver kommune skal gjøre det for seg.
Unn – Christin hører med Mandal og Lindesnes hvordan
vi gjør det

Unn Christin

Neste møte i Helsenettverket sammen med kommuneoverlegene er 21.6 kl 13-15 i
Audnedal

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

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

