(Utkast til) Referat fra Regionalt samarbeidsutvalg Lindesnesregionen
Møte nr 1/2016
Sted
Dato / tid

Marnardal, Rådhuset
13.4.16. 1200-1500

Deltakere

Fra kommunene:
Tom Valand, Heidi H. Haven, Kjell Rune Olsen, Britt Enny
Haugland, Jon Buestad,

Fra SSHF:
Harald Meberg, Arne Thomassen, Kjetil Juva
For legene i Lindesnesregionen:
Stein Grytten
Tillitsvalgte:
LO: Åse Bryn, UNIO (SSHF): Bjørg Nicolaisen
Sekretær:
Unn – Christin K. Melby / Dagfinn Lauvsland
Inviterte til saker

Forfall

1/16 Rune Myrmell
4/16 Marie Dahl Gundersen og Marianne Fidje Mjåland
5/16 Roy Madsen
Fra Brukerorganisasjoner:
Bjarne Birketvedt
Fra SSHF:
Bente Sandvik Kile

Leder av utvalget
Referent
Kopi til
1/16

LRMS

Kjell Rune Olsen
Unn – Christin K. Melby / Dagfinn Lauvsland
Alle medlemmene samt regionens hjemmeside
Utvikling av LRMS, v/daglig leder Rune Myrmell.
Røntgen - hvor ligger den saken? Røntgen LRMS - Saken
skulle drøftes i det siste møtet som ble avlyst før jul.
---*--Rune Myrmell orienterte og svarte på spørsmål.
Myrmell benyttet en presentasjon som er vedlagt referatet.
Vedlagt referatet er også statistikk for driften av LRMS.

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

---*--Saken ble drøftet.
Det er opprettet en faggruppe for alle KØH-tilbud på Agder. Pål
Friis går inn i faggruppen for SSHF.

2/16

Orientering
Omorganisering
SSHF

3/16

KommunereformenLindesnes-regionens
kommuner

4/16

Overgrepsmottak

Harald Meberg oppfordret til å ta direkte kontakt med de nye
klinikksjefene for å få til et tettere samarbeid mellom LRMS og
SSHF.
Samhandlingssjef Kjetil Juva SSHF orienterte.
Juva orienterte og svarte på spørsmål.
Han benyttet en presentasjon som er vedlagt referatet.
Kjell Rune Olsen orienterte kort.
Helsenettverket i Lindesnesregionen fortsetter i sin nåværende
form på ubestemt tid. Samarbeidet i nettverket oppleves nyttig
og godt.
Marie Dahl Gundersen og Marianne Fidje Mjåland orienterte
og svarte på spørsmål om nytt døgnåpent overgrepsmottak.
Det ble benyttet en presentasjon som er vedlagt referatet.
---*--Det er ønskelig å informere i kommunene. Kommunene vil se
etter muligheter for at det kan gis en samlet orientering for
helsepersonell i regionen.

5/16

ABUP - endring av
funksjon i stilling

Roy Madsen orienterte om prosjektet Nytt grensesnitt i
Lindesnesregionen (Rett hjelp på rett sted til rett tid).
ABUP har signalisert at de vrir ressursene fra arbeid med ikkehenviste pasienter til henviste pasienter. I forhold til Nytt
grensesnitt i Lindesnesregionen vil innsatsen i praksis bli
redusert fra 130 % stilling til 65 % stilling.
Saken ble drøftet.
Fra SSHF ble det poengtert at det er mye ressurser innenfor
psykiatrien lokalisert til Mandal. Det er liten dramatikk i denne
ganske begrensede endringen. Ambulant akutt team (AAT)
(voksenpsykiatrien) spiller også en viktig rolle. Det er ingen
planer om noen reduksjon innenfor psykisk helse for voksne,
tvert om: snarere en videre utvidelse i samarbeid med
kommunene.
Kommunene understreker at de er svært godt fornøyd med
ordningen Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen slik den har
vært. Det vil være svært synd dersom tilpasning til
finansieringsordningen (henvisning/ikke-henvisning) skal
innebære et dårligere tilbud og svakere resultater i forhold til
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barn og unge. En relativt liten investering fra SSHF har utløst
til dels store kommunale ressurser innenfor dette feltet.
Prosjektet er Samhandlingsreformen i praksis med økt
håndtering lokalt og færre henvisninger til SSHF.
---*--Saken blir drøftet videre med kommunene i møte 2. mai. Da vil
det bli drøftet hvordan en best mulig kan videreføre i tiltaket og
de gode resultatene det gir.
Dersom en skal påvirke finansieringssystem vil det være aktuelt
med innspill overfor Helsedirektoratet i forhold til innsatsstyrt
finansiering (ISF).
6/16

Helhetlig
pasientforløp

Unn – Christin K. Melby orienterte kort:
Alle kommunene i Lindesnesregionen har deltatt i kampanjen
som er i regi av KS og Kunnskapssenteret. Det er aktuelt å
videreføre kampanjen, men da med alle kommunene i Agder
som deltakere.
Kommunene i Lindesnesregionen ønsker å gå videre med dette,
men forutsetter at nye kommuner ikke reverserer arbeidet. Det
er ønske om at representanter for SSHF også blir med og gjerne
også repr. for fastlegene.
Melby benyttet en presentasjon som illustrerer arbeidet som er
gjort i kommunene. Presentasjonen er vedlagt referatet.
Kjetil Juva har spilt inn til KS og Kunnskapssenteret at nye
kommuner som blir med må løftes til nivået til de kommunene
som har deltatt til nå. Mål for arbeidet må defineres. SSHF blir
med i arbeidet.

7/16

Eventuelt

Handlingsplaner samhandling
Kjetil Juva informerte om at arbeidet starter opp nå – med
representanter fra kommunene.
Legekonferansen Agder 2016
Kjetil Juva informerte om konferansen som ble gjennomført i
januar 2016. Det var bred deltakelse fra alle Agders 5 regioner.
Det var en vesentlig økning fra 2015. Det er gode
tilbakemeldinger fra deltakerne. Det arbeides med å øke antall
deltakere fra SSHF.
Neste konferanse er 17. – 18. januar 2017
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