Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 7/14
Dato /tid
2014, 14.05. kl 13-15
Sted
Lindesnes rådhus, Vigeland
Deltakere

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

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker
31/14
Felles
kommuneoverlege i
regionen

32/14
Speilmelding ROS
analyse og
Utviklingsplan 2030

Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside
Til saken
Saken, med utredningen som vedlegg, har vært oppe i
rådmannsutvalget, og der ble det fattet følgende vedtak:
LR-RM-40/2014 – REGIONAL KOMMUNEOVERLEGE I
LINDESNESREGIONEN - UTREDNING der Rådmannsutvalget fattet
følgende vedtak:
Rådmannsutvalget ber Helsenettverket arbeide videre med å utrede og
foreslå en ordning med felles kommuneoverlege for
Lindesnesregionen. Det forutsettes at det tas lokale hensyn.
Helsenettverket gikk gjennom utredningen i møtet, og
samhandlingskoordinator justerer noe på teksten. Den sendes ut så til
Helsenettverket med frist for tilbakemelding 23.5. Utredningen sendes
ut på høring etter neste møte i Helsenettverket i slutten av mai. Hvem
som skal være høringsinstans besluttes endelig i dette møtet.
Orientering v/ Kjell Rune Olsen
ROS analyse og samfunnskonsekvensanalysen anbudsrunde utsatt
pga. Det ikke kom inn anbud i første runde. Det er nå sendt ut på ny
anbudsrunde.
Høringsfrist utsatt ytterligere
Vi starter skriving av høringen fra vår region, så kan den justeres etter
rapportene når de kommer.
Det skal gjennomføres gruppeintervju i forbindelse med
analyseprosesser U 2030.
12 juni er dato for det første intervjuet, hver kommune kan ha med
max to personer. Samhandlingskoordinator sender innkalling til
Helsenettverket, så besluttes det i den enkelte kommune hvem som
skal være deltakere. Regionen velger representanter i tråd med de
andre regionenes valg av deltakere.

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Marnardal rådhus, 4534 MARNARDAL

33/14
Prosjekt overvekt og
fedme

Vedtak i OSS 1.4.14: Sak 07/14 Samhandlingsmidler fra

Helse Sør – Øst 2014
Bernhard Nilsen orienterte om tildeling og prioriteringer som var
sendt ut i egen saksframstilling på forhånd.
Helse Sør- Øst har tildelt midler for 2014.
Følgende ble vedtatt:
1. OSS slutter seg til de foreslåtte områdene for prioritering av
tildelte samhandlingsmidler i 2014.
2. Frist for innsending av søknader med prosjektbeskrivelser
settes til 15. mai.
OSS ber AU behandle de innkomne søknadene og legge fram et
forslag til prioritering og fordeling av midler for OSS i neste møte
12. juni.
Se vedlegg prioriteringer
SSHF har kontaktet samhandlingskoordinator for å skrive en felles
søknad om prosjektmidler til prosjekt forebygge overvekt hos barn
(kulepunkt to i vedlegg Samhandlingsmidler) fra Helse Sør Øst, og
søknadsfrist er midt i mai.
Samhandlingskoordinator hadde møte med SSHF 13.5 for å
sammenfatte en søknad:
SSHF vil gjerne vær med på et prosjekt, og søke midler. Kommunene
må eie prosjektet slik at det blir forankret der.
Vi får mer info om emnet i RS møtet 20.5. Da er Tor Ivar Karlsen fra
UiA og Unni Mette Køpp fra SSHF invitert inn til å si noe om emnet
og hvilke tiltak /hva som er lurt å gjøre for å lykkes.

34/14
Agenda til neste RS
møte
35/14
LRMS

36/14
Budsjett /
prosjektmidler
Samhandlingsreformen

KS og Kunnskapssenteret har invitert til et nytt fagnettverk for
helhetlige og koordinerte tjenester for barn og unge psykisk helse og
rus. Samhandlingskoordinator har sagt at dette ønsker vi å være med
på, for det kan være verdifullt også i forbindelse med problematikken
overvekt og fedme. Fagnettverket er etter samme lest som fagnettverk
eldre med sammensatte lidelser som regionen allerede er med i.
Gjennomgang og planlegging av agenda til RS møte 20.5

Status for interimsstyrets arbeid:
Det er lyst ut etter sykepleiere med søknadsfrist 16.5.
Drøftinger og forhandlinger med legene skal i gang. Både ansettelser
av sykepleiere og drøftinger med legene håper man er klart før
sommeren.
SSHF har lagt ned rtg i Mandal. Kommunene skal i drøftinger med
sykehuset om dette i juni. Det jobbes med å finne dato samt hvem som
skal delta i disse drøftingene fra vår region
Helsenettverket gir sin tilslutning til å bruke prosjektmidler som er
satt av til LRMS til opplæring / hospitering på SSHF for spl på
LV/KØH.
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37/14
Mandat
Helsenettverket

Rådmannsutvalget for Lindesnesregionen behandlet 30.4 i sak LRRM-47/2014 – FAGNETTVERKENE – MANDAT OG OPPDRAG
utkast til oppdrag og mandat for fagnettverk i regionen. Utskrift av
saken og utkast til OPPDRAG, MANDAT OG ARBEIDSFORM er
vedlagt.
Forslaget er sendt ut på «høring» til fagnettverkene som bes å vurdere
forslaget og gi evt. tilbakemeldinger til Rådmannsutvalget.
Helsenettverket sender sine innspill til Samhandlingskoordinator som
redigerer det inn i samme dokument. Innspill må sendes senest 23.5.
tas opp på neste møte i Helsenettverket før det sendes tilbake til
rådmannsutvalget
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