Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 5/12
Sted
Audnedal, Konsmo
Dato / tid
20.3.12 kl 9-11
Faste medlemmer

Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

26/12

27/12

28/12

29/12

Saker
A konto
beløp fra
kommuner
til sykehuset

Folkehelse

Ø. hjelps
tilbud i
kommunene
Økonomi

Søknad
midler
Helsedialog

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad,
Unn – Christin K. Melby,
Kjell Rune Olsen
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby
Per Storetvedt
Sak
Beregning fra Helsedirektoratet for A konto beløp fra
kommunene til sykehuset.
Norman gikk gjennom tallene som kommunene får fra
Helsedirektoratet, Telemarksforskning har utarbeidet
disse. Audnedal er ikke med i Vest Agder. Tom sjekke
dette opp.
Gruppe folkehelse - etablere en gruppe i forhold til
folkehelse. Hvem skal være med i den?
Folkehelsekoordinatorene og leder av friluftsrådet samt
en fra nettverket (Anna) være med i denne gruppa.
Se dette i sammenheng med levekårsutfordringer
regionen har, og en evt. opprettelse av et prosjekt som
går på tvers av sektorene. Tar dette opp i neste
nettverksmøte
Erfaringer fra Fosen, hva kan være overførbart til vår
region? Utsatt til møtet i ø. hjelpsgruppa
Hvordan skal vi disponere midlene vi har fått videre?
Hvem skal avgjøre det?
Har fått opprettet prosjektnr, ansvar og tjeneste på de
forskjellige prosjektene som er i gang og planlagt slik at
regninger etc. sendes dit.
Helsenettverket ha styring på hva de forskjellige midlene
regionen har fått går til. Unn – Christin attesterer og Per
anviser
Søknadsfrist 13.4 se vedlegg
Unn – Christin og Tom setter seg ned over påske og
lager en søknad i forhold til tildelingskriterier og hva

Ansvar/frist

Tom / Unn Christin

Unn –
Christin/
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30/12

Norsk
Helsenett

31/12

RS møte
12/4

32/12

Evt.

Evt

Evt

regionen har valgt å satse på. Kriteriene er smalere i år
enn i fjor.
Hva gjør vi videre? Vedlagt ref fra arb gruppa samt e
post i forbindelse med delavtale 5. Jfr også KS sine sider
Meldingsutveksling er avgjørende i
Samhandlingsreformen
Erfaringene fra Kristiansand og Lindesnes og nå også
Songdalen er veldig positive i forhold til å få meldinger
fra sykehuset via Helsenett. Selv om meldingene er
”pakket inn” som epikriser, går det bra.
Vi fortsetter som planlagt med oppkobling til Norsk
Helsenett i de andre kommunene og vil da kunne motta
meldinger fra sykehuset via det i stedet for pr brev.
Neste møte er RS møte 12/4. hva skal på agendaen der?
 Erfaringer fra Samhandlingsreformen så lang,
spes delavtale 5, hvordan har det gått med
meldinger, kommunikasjon,
 Økonomi akontobeløp.
 Prosjekter vi har – status og strategi,
 utfordre sykehuset til deltakelse i de forskjellige
prosjektene,
 Datautveksling på pasientdata. Greiere tilrettelagt
for vårt bruk
 Utfordre sykehuset – reformen sett fra deres side
Unn – Christin kontakter sykehuset og hører om det
er noe de vil ha på agendaen
Normans e post – representasjon og kontaktperson
krisesenteret
Samarbeidsavtale med Krisesenteret. Heidi H. Haven
representerer regionen der. Hun må ha en adm. Og en
faglig kontakt i hver kommune.
Kommunene sender navn på sine kontaktpersoner til
Heidi.

Jon ang søknader på midler fra Helsedirektoratet fra
psyk. Linket opp mot prosjektet en vei inn en vei ut, men
begynne med voksne også
SSHF psyk. har skrevet utkast til søknad. Vi ber om at
det føyes til noe om konsulent, koordinator, evaluering
og hva pengene skal brukes til. Jon har dialog med Liv
Gyda Axelsen på SSHF om dette og sender søknad før
fristen.
Høring fastlegeforskriften: Jon har gått gjennom
høringsutkastet til forskriften og uttalelsen fra legene via
Stein Grytten. På grunnlag av dette ble det laget en
versjon som regionen sender innen fristen

Tom

Alle

Jon
23.3.12

Jon
22.3.12
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