Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 10/15
Dato /tid
1.12. 2015 kl.0830-1030
Sted
LRMS møterommet
Deltakere

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Britt Enny
Haugland, Jon Buestad
Fast deltaker i saker som omhandler velferdsteknologi:
Prosjektleder Marit Svindland
Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Sak 52 /15:
David Andersen, Stein Grytten, Ann- Margret Haaland
Kjell Rune Olsen
Unn- Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside

Kommunene i regionen bør bli enige om hvordan kommunene skal
Sak 52/15
forholde seg og ha like holdninger og rutiner til håndtering av
Sak med
kommuneoverlegene flykninger og asylsøkere som kommer til kommunene:
Situasjon flyktninger/ asylsøkere i Lindesnes:
Et vanlig mottak for mindreårige og en akuttinnkvartering for
asylsøkere (150 plasser)
Mandal:
Får ca. 150 + 35 enslige mindreårige i tillegg til de som er tatt i mot fra
tidligere.
Lindesnes kommune har etablert et ressursteam sammen med
mottakene og Frivilligsentralen.
Mandal har hatt et administrativt møte for å bli enige om ansvar og
omfang av tjenester.
Utfordringene er tuberkulose screening.
LRMS kan fra 1.12.15 ta tuberkulosetester hver dag- timebestilling
testene tas mellom kl 830 og 11.00 (blodprøver sendes SSHF kl 11 hver
ukedag).
Beslutning:
Kommuneoverlegene setter seg sammen og kommer med forslag til
felles retningslinjer innenfor helse.
En gruppe med 1-2 fra hver kommune lager felles prosedyrer /
retningslinjer og holder seg oppdatert på området. Hver kommune
utpeker ressursperson(er).
Navn meldes inn til Jon Buestad som tar ansvar for å kalle sammen
gruppa. Organisere dette felles prosedyre for håndtering og samstemme
dette med hva rådmennene beslutter i rådmannsutvalget.

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

Legene er pålagt å utarbeide fortløpende oversikter folkehelse:
Utfordringer å innhente statistiske data. Oppgraderinger i WinMed er
statistikkmodulene fjernet.
Kommuneoverlege Porsgrunn har sammen med et svensk firma
utarbeidet et script som er plattforms-uavhengig og som kan innhente
statistikk fra andre programmer. For å utarbeide folkehelseprofilen. Det
vil løse et problem med å få ut virksomhetsdata for å oppfylle lovens
krav om folkehelseoversikt.
Det er en pris knyttet til befolkning, med en minimumspris på 7000,Åseral og Hægebostad (som har heleid kommuneoverlege) vil være
pilot, avklart med DDV.
Interesse i de andre regionene å se på dette når Åseral og Hægebostad
har prøvd ut programmet.

Sak 53/15
Ny stilling i
regionen og
organisering av
felles stillinger

Utlysningstekst og plan videre for felles regional stilling. Jfr. diskusjon
i møtet 3.11.15.
Utsettes til første møte i 2016.

54/15
Status ang.
Nasjonalt
responssenter. Samt
presentasjon av
fremdriftsplanen og
status for arbeidet
med
velferdsteknologi.

Orientering v/ Marit Svindland
Nasjonalt responssenter for digitale trygghetsalarmer.
Jfr. presentasjon (vedlegg)
Regionen avventer innkjøp inntil mer er avklart i forhold til
anbefalinger.
Regionen trenger også en kontaktperson inn mot Phd.
Marit Svindland som er Lindesnesregionens kontaktperson.

55/15
U4H og avtale med
Farsund og betaling

56/15
Revisjon av avtale
om kjøp av
korttidsplasser

Info om framdriftsplan innføring av velferdsteknologi i
Lindesnesregionen.(vedlegg).

Farsund har signalisert at de vil ta betalt pr pasient fra andre kommuner
som kommer med i prosjektet. Hittil har det ikke vært betaling for
dette.
Hvilke pasienter gjelder dette? Er det sykehusets pasienter, eller er det
pasienter som åpenbart er kommunale pasienter?
Dette er innenfor gråsoneproblematikk jfr. D1. Foreløpig avventer vi
før pasientkategorien er mer avklart. Kjell Rune Olsen tar ansvar for å
svare Farsund kommune.

Sendes på høring til hver kommune, tas opp i første møte over nyttår

Side 2 av 2

