Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 3/14
Dato /tid
14.3 kl 12-15
Sted
Treffstedet Lindesnes omsorgssenter, Vigeland
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad

Inviterte til saker
Forfall:
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
15/14 Guro Høyland
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside

Sak 11/14 Helsenettverkets mandat
Forslag til mandat for Helsenettverket sendes daglig leder for Lindesnesregionen, og
helsenettverket ber om at det blir fremmet som sak og behandlet i rådmannsutvalget. Ber om at
Helsenettverket får prinsipper om hvilke saker nettverket skal jobbe fram i kommunene.
Ber også om at det fremmes en sak om en regional kommuneoverlege.
Samhandlingskoordinator kontakter daglig leder i Lindesnesregionen om dette.

Sak 12/14 Prosjektmidler til rådighet i forbindelse med Samhandlingsreformen
Forslag til prosjektnummer og navn / satsningsområder. Gjennomgang av prosjektmidler
regionen har til disposisjon.
Vedr tidligere vedtak på prosjekt forebygging og oppfølging av barn og unge med overvekt og
fedme: Ta opp saken i neste RS møte, og innhenter kompetanse på området for å få mer
informasjon om temaet. Setter prosjektet på vent, og evt omdisponerer midlene til andre
formål/prosjekter i regionen.

Sak 13/14 Evaluering av alle avtalene:
Koordinerende avtalegruppe legger opp til en prosess med harmonisering av evaluering og
reforhandling av alle avtalene slik at vi slipper å ha forskjellig tidspunkt på dette gjennom året.
Skal opp i neste OSS møte.
Hva har vi forpliktet oss til, oppfyller vi disse forpliktelsene? Regionen oppfyller de aller fleste
forpliktelsene i avtalene, noen er under arbeid og vil være på plass i løpet av våren, noen
områder er satt på vent. Eks. sak 12/14
Sak 14/14 Opprettelse av fagutvalg e- helse og velferdsteknologi samt IKT innad i
Lindesnesregionen.
Samhandlingskoordinator får navn fra de enkelte kommunene i løpet av uke 12.

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes

Sak 15/14 Regional psykolog
Guro Høyland begynte i stillingen 3.3.14. Har vært innom alle kommunene og har hilst på
ansatte på helsestasjonen og psykisk helse i alle kommunene. Har en hovedkontakt i hver
kommune.
Lokalisering- Utgangspunktet for stillingen var at psykologen skal ha kontor i Mandal på
Familiesenteret. Det er et poeng å ha den faglige tilhørigheten der, og nærheten til
barnevernstjenesten. Utgangspunktet var fordeling 20,20,20,40, men ikke så fastlåst at man ikke
skal bruke ressursene der det trengs mest uavhengig av prosentfordeling. Normalarbeidsstedet
er Mandal, samt ha faste holdepunkter i forhold til møter i andre kommuner.
Mye av jobben ut i kommunene går også mye på å veilede ansatte ut i kommunene, og noe
direkte klientarbeid (40/60). Viktig å ha faste møteplasser til faste tider ut i de enkelte
kommuner slik at det kan planlegges i fellesskap med psykisk helse og helsestasjonen i
kommunene.
Sak 16/14 Åpent møte i Lindesnes kommune om kommunedelplan – helse og omsorgsplan.
Invitasjon sendt til SSHF om å delta på dette møtet. Tanken var da at vi presenterte våre
respektive planer og fikk en dialog / diskusjon på hvordan vi kan dra dette i samme retning, gi
hverandre innspill.
Møtet holdes 2.april, og SSHF har bekreftet at de stiller med fagdirektør og driftsdirektør
Styret ved SSHF v/ Styreleder er også invitert.

Sak 17/14 LRMS Helsenettverkets rolle i pågående prosess utsatt fra 29.1.14
Oppdatering av LRMS: Orientering om framdrift av ansettelsen av daglig leder.
Jobbe videre med en felles kommuneoverlegestilling. Jfr. sak 11/14
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