Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 4/12
Sted
Fosen / Trondheim
Dato / tid
8-9/3
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,

Tom Valand
Unn – Christin K. Melby

Saker
16/12 Strategi for
regionen – sak
fra 24.2

22/12 Sak fra 24.2 som
vi ikke rakk å ta

Til saken
Ansvar/frist
Diskutere strategi for regionen.
Se på ø.hjelp jfr. helse og omsorgsloven § 3-5
Sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe med
ø.hjelp.
Helsenettverket bør være den gruppa og styrke med
andre i tillegg – Anne Grethe Tørressen siden hun
representerer regionen i delavtale 4. Synnøve
Puntervold som er leder av legevakta i Mandal, samt
kommunelege fra Åseral for å representere
legevaktssamarbeidet i Audnedal og Åseral. To TV
representanter. Unn – C ber Kristin Lauvdal sende en
henvendelse til organisasjonene.
Norman leder denne gruppa. Venter med å
konstituere den gruppa til etter møtet vi skal ha med
SSHF på fredag 16.3 Legger opp til første møte 20.3
rett etter møte i Helsenettverket.
Hva gjør vi i vår region?
Hva med rus /psykiatri? Rus / psykiatri kommer med
i reformen 2013. Det ”går sin gang”
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.
Ta opp dette på møtet med SSHF 16.3
Diskusjon og rundt informasjon vi har fått på Fosen –
Hva er overførbart til vår region etc.
Regninger på overliggere utskrivningsklare pas.
Sykehuset sendte i disse dager ut regning for januar
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opp

på 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. Hver kommune må ta dette oppfor seg.

Unn – Christin har gjort en henvendelse til sykehuset
og bedt om å få ett tlfnr. å ringe til når man ha
spørsmål til regningen som kommer.
Ta dette opp som en sak i neste RS – praktiske
rutiner rundt dette.
19/12 Sak fra 24.2
Deltakelse i prosjektgrupper / styringsgruppe –
prosedyrer for å sette i gang prosjekter:
Lage prosedyre på oppstart av prosjekter. Det skal
alltid 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 nå
Leder av KOLS gruppa: Hvem skal overta
lederoppgaven i KOLS prosjektet – må ha avklaring
på det nå.
Kjell Rune representerer helsenettverket og blir leder
av gruppa. En fra gruppa tar sekretæroppgaven.
Unn – Christin melder dette inn til KOLS gruppa og
ber om å få tilsendt møteplan.
23/12 Søke på midler
Unn – Christin har sendt rapport til helsedirektoratet
fra
for midler som er brukt i 2011.
Helsedirektoratet Må søke på ordinært skjema for å få overført ubrukte
midler – Unn – Christin jobber med dette. Samtidig
søke om økte midler
Legge inn en søknad til på prosjektet forebygging av
overvekt og fedme hos barn og unge.
24/12 Handlingsplan
Mail fra SSHF om handlingsplan for eldremedisin.
for eldremedisin Regionen velge representant i arbeidsgruppe, innen
20.3. første møte er mandag 26.3 kl 14-17
Jon hører med David A.
25/12 Evt.
Høring Folkehelseforskriften, Fastlegeforskriften.
Folkehelseforskriften: Norman har sett på dette, se
eget notat. Norman sender det inn.
Fastlegeforskriften: Jon har sett på dette – ser på det
20.3.
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