Referat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg Lindesnesregionen
Møte nr 1/14
Sted
Audnedal kommune, Rådhuset, Konsmo
Dato / tid
14.2.14 kl 12-15
Deltakere

Fra kommunene:
Tom Valand, Heidi H. Haven, Kjell Rune Olsen, Anna Kaddeberg,
Jon Buestad, Stein Grytten, Kjell Gunnar Olsen
Fra SSHF:
Harald Meberg, Geir Bøhler, Arne Thomassen, Bernard Nilsen, Per
Engstrand
Fra Brukerorganisasjoner:
Bjarne Birketvedt
Tillitsvalgte:
LO: Åse Bryn, UNIO (SSHF): Bjørg Nicolaisen

Inviterte til saker
Meldt forfall
Leder av utvalget
Referent
Kopi til
Sak
1/14

2/14

3/14

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Tone Lill Grøvan og Lise Grøvan Røyland, Dag Olav Torjesen
sak 1/14
Bjørg Nicolaisen, Åse Bryn, Arne Thomassen, Stein Grytten, Bjarne
Birketvedt
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle medlemmene samt regionens hjemmeside

Godkjenning
av referat fra
siste møte

Sendt ut til møtedeltakerne etter forrige møte samt lagt ut på regionens
hjemmeside: www.lindesnesregionen.no under fanen
Samhandlingsreformen

Godkjenning
av møteagenda
Presentasjon
av resultater
fra masteroppgave
Transport
utskrivningsklare pasienter

Agenda godkjent
«Samhandling, oppgavefordeling og koordinering 1 ½ år etter
innføring av Samhandlingsreformen.»
v/ Tone Lill Grøvan og Lise Grøvan Røyland
se vedlegg
Regler/rutiner/håndtering av praksis vedr. transport i forbindelse med
utskrivning av pasienter fra sykehus når pasienten «ikke er i stand til»
å kunne bruke kollektiv transport og/eller av mangel på kollektiv
transport.
Spes i forhold til kommuner som ikke har kommunikasjonstransport
kvelder og helger og innvandrere uten norskkunnskaper.

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes
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Oppfølging av
sak 20/13

5/14

LRMS

6/14

Regionale
helsesentre

Hvordan få til en praktisk ordning når de blir utskrevet fra sykehuset,
Regelverk dekket billigste kollektivtransport. Hvis det ikke finnes, så
kan drosje dekkes. Rutinene ved SSHF har blitt skjerpet i forhold til
regelverket, kanskje dratt det litt langt. Skal få det på plass.
Regionen ønsker å nedsette en arbeidsgruppe for å se på rtg. tilbudet
ved LRMS.
SSHF har sett hva de gjør i Østfold og Vestre Viken.
Ballen er spilt videre til medisinsk faggruppe. Hva er status?
Ønsker å få til ordning med oppfølging når det gjelder radiologi, få
signaler fra fagrådet i HSØ. De jobber med saken nå. Svar i løpet ev 12 mnd. Regner med at vi får til noe, og må lage egen avtale på det.
Status
Det er nedsatt et interimsstyre, jobber for å få alt på plass
Daglig leder stillingen er utlyst.
Det gjenstår forhandlinger med legene
Utfordringen er i forhold til økonomi.
Bygget skal bygges om, Mandal kommune jobber med det
ombyggingen skal ut på anbud nå.
Mandal har lyst ut to nye fastlegehjemler som skal inn i det nye
legesenteret. Tilsettingsprosess er godt i gang. Flere søkere til disse
stillingene.
Kommunene kan ikke pålegge fastlegene å møte i samarbeidsfora,
fastlegene er selvstendig næringsdrivende. Den delen av stillingen som
de har tilpliktning til kommunen blir brukt i forhold til
tilsynslegeordninger på sykehjem, helsestasjon – og skolehelse
Kommunenes fokus på fastlegen er å få de til å se at KØH er bra og få
de til å legge inn der.
Kan SSHF si noe konkret om hva de tenker om dette? Jfr
Utviklingsplan 2030. Innhold, drift etc.
Virksomhetsgruppen har sett på pasientforløp.
Råutkast skal ut på høring 20.2 med 7 ukers høringsfrist. Bearbeides så
på nytt, og så komme med en anbefaling til styret.
Hva har sykehuset tenkt at de skal inneholde, og konsekvenser for det
tilbudet vi planlegger ved LRMS.
I modell med 1 hovedsykehus vil man sannsynligvis ha behov for 3
helsesentre som er relativt tunge.
I alle tre modellene vil det være behov for helsesentre, men ikke så
tunge som i modell 3.
Modell 3 kommer an på hvor stort hovedsykehuset blir.
Aktuelle tjenester i regional helsesenter
Ikke avklart hvem som skal drifte det- kommunen eie og drive noesykehuset leie seg inn og drive noe?
Nærhet betyr noe først og fremst for kronikere
En del i forhold til eierforhold, ansettelsesforhold og hvor finansieringa
skal komme fra.
Lister ønsker å være pilot og se nye muligheter.
Hva skal gjøres i mellomtida – hvor mye er sykehuset villig til å binde
seg opp? Nå har sykehuset mulighet til å være med å påvirke hvordan
kommunene rigger seg i framtida, i forhold til KØH at ikke
kommunene til slutt rigger seg i egen kommune og ikke i LRMS.
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Evt.
Koordinerende
enhet

Sykehuset må forplikte seg mer i forhold til hvordan vi tenker
framover.
Vi trenger ikke gjøre det samme som Lister, men hva kan gjøres hos
oss? Rus psykiatri? Kan vi ha pilot der f.eks.? Vi kan ikke stoppe opp.
Løfte blikket og se hvor vi kan treffe hverandre nå framover og ikke
vente i 16 år eller til Lister er ferdig med sin pilot. SSHF er åpne for
flere piloter, regionen må ta initiativ og eierskap til å få til noe.
Medisinsk faggruppe – har tenkt tanken og den type diskusjoner har
vært der også.
Prosess og kulturendring slik at spesialist er tilgjengelig i en
bakvaktsordning etc
Helsehus er helt ok navn for oss, det er kommunen som skal ha hånden
på rettet og styre det, men spesialisthelsetjenesten må bidra med noen
spesialiteter og kompetanse, noen funksjoner.
Geriatrisk dagklinikk et eksempel på det.
Koordinerende enhet og portalen som er på sykehuset.
Link til portal KE SSHF:
http://www.sshf.no/pasient/behandlinger/koordinerendeenhet/sider/side.aspx
SSHF har fått i oppdrag å lage portal til koordinerende enhet i Agder.
Det betyr for sykehuset og kommunene. Direkte inngang fra
hjemmesida til sykehuset og der skal man finne den enkelte kommune.
Det skal være lett å finne info om dette på hver kommunes og SSHF
sin hjemmeside Koordinerende enhet habilitering- og
rehabiliteringstilbud på Agder.
Kommunene ordner sine sider. Samhandlingskoordinator sender lenke
til Harald Meberg for hver kommune.

Møteplan 2014

Vår: 20/5
Høst: 16.9 og 2.12
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