Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 9/12
Sted
Audnedal
Dato / tid
3.10.12 kl 13-15
Faste medlemmer
Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

51/12

52/12

Saker
Prosjekt
forebygging
overvekt /
fedme

Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Unn – Christin K. Melby
Rune Stokke
Kjell Rune Olsen
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Per Storetvedt, Rune Stokke
Til saken
Helsenettverket har tidligere bestemt at vi ønsker å
gjennomføre et prosjekt på dette selv om vi ikke har fått
øremerkede midler. Tanken er å bruke tilskuddsmidler vi
har fått fra Helsedirektoratet til prosjektstillingen prosjektstilling 40 % i 2 år.
Det lages en sak til Rådmannsutvalget med anbefaling.
Saken vil inneholde prosjektbeskrivelse inkl
finansieringsplan og utlysningstekst.
Mandal og Lindesnes er i rute og bruker elektroniske
meldinger. Marnardal, Hægbostad, og Sirdal trenger mer
hjelp fra Bjarne V. Audnedal og Åseral er klar for å teste
opp mot sykehuset. Unn – Christin kontakter sykehuset
denne uka for å få klarsignal til det. Marianne H har
avtalt undervisning med Audnedal og Hægebostad denne
og neste uke.

Ansvar/frist

Status
KOLS

Rapporten er til gjennomlesning nå. Kjell Rune kommer
tilbake til det når den er ferdig i løpet av kort tid.

Kjell Rune

Status
Psykolog

Saken ble utsatt i rådmannsmøtet:
Helsenettverket ble bedt om å se på ressursutnyttelse,
stillingsstørrelse med mer.

Unn-C

Orientering

Rådmannsutvalget har bedt helsenettverket gi en
orientering om arbeidet med samhandlingsreformen i
regionen, og strategi framover på møte den 9.11.12.

Jon
Unn-C

Status NHN

Jon
Unn –
Christin
Innen utg.
av okt
Unn – C. m
flere
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53/12

D6 og
bidrag til
prosjektsekr
etær

54/12

Forhandling
er i høst

55/12

Møtekalender
2013

56/12

Hva slags
mandat har
Helsenettverket?

57/12

Evt.:
Ø. hjelp
prosjektet

Status D4

Se sak 27/12 fra OSS
Bakgrunnen var at SSHF har fått prosjektmidler fra
Helsedialog og forutsatte at kommunene stilte med
tilsvarende midler, noe kommunene ikke har.
Kommunene vil stille med personellressurser inn i
prosjektgruppa.
Forslag fra AU til neste OSS møte:
Delavtale 6 – Retningslinjer for gjensidig
kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for
faglige nettverk og hospitering
Det opprettes en faggruppe som gjennomfører et
forprosjekt som beskriver hvordan kommunene og SSHF
skal sikre kompetanseutveksling i tråd med delavtale 6.
……….. Det utarbeides en forprosjektrapport med
anbefalinger til tiltak som skal gjennomføres i
hovedprosjekt. Denne legges frem for OSS for
godkjenning innen 1/5-13.
Tildelte midler fra Helsedialog brukes til å lønne en
prosjektleder til å lede forprosjektet. SSHF ansetter
prosjektleder. Kommuneregionene og SSHF bidrar med
egeninnsats i form av personellressurser inn i prosjektet.
Forhandlinger for D12, 13 og 14 samt revisjon av
Samarbeidsavtalen og D3 og 5. skjer 7.11.
Vi tar opp avtalene på Helsenettverksmøtet 18.10.
Vi fortsetter med møter hver 14 dag. Noen av møtene vil
bli omgjort til møter i forbindelse med D4. Møtene våre
tilpasses møter i AU/OSS slik at nettverket kan være med
å uttale seg i saker som skal opp i OSS. Unn – Christin
videresender sakslistene fra OSS når de kommer.
Nettverket oppnevnt av rådmannsutvalget – ikke skriftlig
mandat. Skal jobbe med Samhandlingsreformen i
regionen.
Forslag fra Jon at vi avsetter en hel dag til våren og går
gjennom strategi og ser på hva vi skal fokusere på. Si noe
om dette i rådmannutvaget og høre hva de mener om hva
vi skal legge fokus på.
Unn – Christin og Jon lager en skisse til dagssamling som
vi skal ha til våren.
Opprettelse av faggruppe på OSS nivå i forbindelse med
KØH (kommunal ø. hjelp), dvs et Legeutvalg. Regionene
må ha en evt. to repr. inn der.
Forslag: legerepresentanten regionen har i vårt ø. hjelp
prosjekt. Hvis vi skal ha to – foreslås kommuneoverlegen
i Mandal.

Unn - C

Det har oppstått en del usikkerhet pga budsjettsituasjonen
i Mandal, og signaler fra SSHF om å legge ned røngten –
tjenesten fra nyttår. Unn-C og Heidi forsøker å avklare
disse forholdene.

Heidi
Unn-C

Helsenettverket
Unn-C

Jon
Unn-C

Anna
Unn-C /
Heidi
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Heidi sjekker hvor langt forhandlingene med Spiggeren
legesenter har kommet.
Forhandlinger med legeforeningen avventes.
Det må orienteres i kommunestyrene at det ikke blir
oppstart i år.

Kommunalledere

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

