HELSENETTVERKET

Referat (utkast)
Styre/organ:
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Dagne Ropstad
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Jon Buestad

Lindesnesregionen

Unn-Christin K. Melby (unntatt sak 33/2016)

LRMS

Daglig leder Rune Myrmell
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Dagfinn Lauvsland (sekretær)
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LR-HN-27/2016 – REFERATSAKER
Nettreferanser
 Nyhetsbrev kommunal responssentertjeneste juli http://korturl.no/c1do (opprinnelig sendt ut
på e-post av Marit Svindland)

LR-HN-28/2016 – GODKJENNING REFERAT FRA MØTET 15.6.16
Vedlegg
 Referat fra møte i Helsenettverket 15.6.16 (oppdatert).
Vedtak
Saken legges fram for Helsenettverket med følgende forslag til vedtak:
Referat fra møtet 15.6.16 godkjennes.
---*--Det var ikke forslag til endring av referatet.

LR-HN-29/2016 – AKUTTMEDISINSK KJEDE - HØRING
Ekstra sak 23.8. (Sak fra Kjell Rune)
Vedlegg
 Saksframstilling: Strategi «akutt medisinsk kjede,» presentasjon av rapport - høringsprosess
 Rapport fra Arbeidsgruppe 2: Akuttmedisinsk kjede på Agder
 Presentasjon av rapporten
---*--Rune orienterte kort vedr. saken.
Helsenettverket drøftet saken og vedtok følgende:
Lindesnesregionens representant i Arb.gr. 2 Ann-Margreth Haaland, daglig leder i LRMS
Rune Myrmell og medlem i Helsenettverket Tom Valand bes utarbeide et forslag til
høringsuttalelse på vegne av Helsenettverket. Valand er leder.
Underveis i arbeidet med uttalelsen konsulteres Helsenettverket.

LR-HN-30/2016 – VIDEREFØRING AV FEDMEPROSJEKTET - KORT INFO
Ekstra sak 23.8.(Sak fra Unn-Christine)
---*---
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Unn - Christin orienterte:
Prosjektet så langt ansees som vellykket, særlig i forhold til kompetanseheving ved
helsestasjonene. Nå er det ønske om videreføring av prosjektet, og det håpes på delfinansiering
via Forskningsrådet. For søknaden til Forskningsrådet var fristen 23.8, og det var nødvendig at
Lindesnesregionen stilte seg bak søknaden, noe Melby sørget for ved underskrift på vegne av
regionen. Dette tilsier likevel ikke ekstra finansiering fra Lindesnesregionen.
Helsenettverket drøftet saken og hadde ikke motforestillinger mot at søknaden til Forskningsrådet
ble sendt.
Det ble bestemt at medlemmene i styringsgruppa for fedmeprosjektet; Kjell Rune og Tom, skal
undersøke med kommunene effekten av prosjektet i forhold til «Friskus» og rapportere tilbake til
Helsenettverket status og veien videre.

LR-HN-31/2016 – HENVISNINGSRUTINER - KOMMUNENE/PPT/ABUP
Ekstra sak 23.8. (Sak fra Tom).
Drøftinger i forkant av møte 3.10.
---*--Tom Valand orienterte. Det ble ikke fattet vedtak i saken.

LR-HN-32/2016 – EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALE LRMS / HELSESAMARBEID I REGIONEN
Jfr.:
 Sak behandlet i Lindesnesrådet 3.6.16: LR-38/2016 - Evaluering av samarbeidsavtale LRMS /
Helsesamarbeid i regionen
 Sak behandlet i Helsenettverket 15.6.16: LR-HN-18/2016 – Evaluering av samarbeidsavtale
LRMS / helsesamarbeid i regionen
Vedlegg
 Skisse til anbudsdokumenter: Evaluering LRMS/Helsesamarbeid i regionen med vedlegg:
o
o

Gjeldende vedtekter LRMS
Gjeldende samarbeidsavtale LRMS

Saken
Helsenettverket fastsatte i sak 18/2016 følgende prosedyre for utarbeidelse av anbudsdokumenter:
A. Kjell Rune, Unn - Christin og Dagfinn utarbeider en skisse/diskusjonsgrunnlag.
B. Tom, Rune og Jon bistår så snart A er gjennomført.
C. Innkjøpssjef i Mandal; Jonas Leyre Amstrup forespørres om å bistå i den endelige
utformingen, samt utvelgelse av konsulenter som inviteres til å gi anbud. (Heidi
forespør Amstrup).
Av forskjellige årsaker ar ikke framdriften blitt så rask i denne saken som først forutsatt. Nå er
det utarbeidet en skisse til anbudsdokumenter som legges fram for hele Helsenettverket for
drøfting.
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Skissen er utarbeidet på bakgrunn av drøftinger i Helsenettverket, Rådmannsutvalget og
Lindesnesrådet, samt føringene i samarbeidsavtalen kommunene har inngått for LRMS.
Det vil trolig bli en del endringer i oppsettet ut fra innkjøpsfaglige forhold, men i første omgang
er det et forsøk på å gi mulige leverandører informasjon om dagens organisering og hvilke
områder det er av særlig interesse å få en ekstern evaluering på.
Vedtak
Saken legges fram for Helsenettverket med følgende forslag til vedtak:
Skissen til anbudsgrunnlag endres slik:
Videre prosedyre i arbeidet fram mot utlysning blir:
1.
2.
3.
…

---*--Skisse til anbudsdokumenter ble gjennomgått. Helsenettverket gav sine innspill til endringer og
utvidelse av dokumentet. Videre arbeid er at Kjell Rune og Dagfinn oppdaterer dokumentet og
sender ut til nettverket for kommentar.

LR-HN-33/2016 – ANSETTELSE STILLING SOM UTVIKLINGSRESSURS / SAMHANDLINGSKOORDINATOR
Jfr. følgende saker behandlet av Helsenettverket
 i møte 11.5.16:
 LR-HN-13/2016 – Organisering stilling: utviklingsressurs / samhandlingskoordinator
 LR-HN-14/2016 – Utlysning stilling som utviklingsressurs / samhandlingskoordinator
 i møte 15.6.16:
 LR-HN-21/2016 – Utlysning/ansettelse stilling som utviklingsressurs /
samhandlingskoordinator
Saken
Søknadsfristen er nå utløpt, og det er flere aktuelle søkere til stillingen.
Det gis en orientering om ansettelsesprosessen.
---*--Kjell Rune orienterte om ansettelsesprosessen, henvendelser i forhold til stillingsutlysningen,
dialog med potensielle søkere og evaluering av kandidater med tanke på utvelgelse til intervju.
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Det er i første runde valgt ut 4 kandidater for intervju.
Den første intervjuomgangen blir tirsdag 30. og onsdag 31. august.

LR-HN-34/2016 – EVENTUELT
SLT-samarbeidet
Heidi Henanger Haven orienterte:
Mandal kommune er vertskommune for SLT-samarbeidet. Det er ønske om å få til en
styrking/etablering av en arena for samhandling/koordinering kommunene mellom for SLTarbeidet.
Helsenettverket ser behov for et sterkere samspill mellom helse/omsorg- og oppvekstetaten på
flere områder, herunder SLT-arbeidet.
Saken vedr. SLT-arbeidet blir tatt opp i førstkommende møte i Rådmannsutvalget.
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