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v/ samhandlingskoordinator Unn-Christin K. Melby

Invitasjon til å bli medeier / medarrangør av Legekonferansen Agder

_

Viser til vedlagt styringsdokument samt rapport og program fra Legekonferansen Agder
2015.
Som avtalt i RS-møtet 10. juni 2015 rettes med dette en formell invitasjon til
Lindesnesregionen om å blir medeier / medarrangør av Legekonferansen Agder.
Bakgrunn:
Legekonferansen Agder er en samhandlingskonferanse for alle leger i begge Agderfylkene
som arrangeres årlig. Konferansens hovedformål er å skape en arena for dialog og
kommunikasjon innad og på tvers av fagmiljøene og fagnivåene. Samhandling mellom
fastleger og sykehusleger gis særlig fokus.
Konferansen er et samhandlingsprosjekt i både planlegging, finansiering, innhold og
gjennomføring. Alle medarrangørene bidrar økonomisk, kan oppnevne
kurskomitémedlemmer og likestilles som ”eiere” av konferansen.
Fylkesmannen står som teknisk arrangør for å understøtte den likestilte og nivåuavhengige
organiseringen.
Medarrangører, bidrag og kurskomitémedlemmer per april 2015:
Medarrangør / eier:
Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
Østre Agder
Listerregionen
Sørlandet sykehus HF*

Øk. bidrag:
kr. 20.000,kr. 40.000,kr. 20.000,kr. 50.000,-

Kurskomitémedlemmer:
Aud H. G. Askvoll
Ottar Christiansen
Stein Vidar Romsvik
Kjetil Juva (leder)
Fagavdelingen
Anton Rodahl
Praksiskonsulentordningen
Gunnar Mouland
Praksiskonsulentordningen
Pål Friis
Medisinsk klinikk (SSK)
Thor-Erling Engemyr
Kirurgisk klinikk (SSA)
Eva Cecilie Orvin
Klinikk for psykisk helse (SSF)

* SSHF påtar seg kurskomitélederfunksjonen v/ samhandlingssjef Kjetil Juva

Postadresse
Sørlandet sykehus HF
Fagavdelingen
Postboks 416
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Eg
4615 Kristiansand

Telefon
+47 38 07 44 00
Telefaks
Bankkonto
1503.27.07405

Administrasjonsadresse
Sørlandet sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand
Telefon
03738

Foretaksregisteret
NO 983 975 240 MVA
Hjemmeside
www.sshf.no
e-post
postmottak@sshf.no
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Ryktet om konferansens faglige kvalitet og unike evne til å samle fastleger og sykehusleger for
faglig påfyll og uformell dialog har spredt seg. Dette er meget gledelig og kurskomitéen har
ambisjoner om fortsatt vekst når konferansen gjennomføres igjen i januar 2016.
Vi har fått positive tilbakemeldinger fra både Setesdalsregionen og Knutepunkt Sørlandet om
deltakelse som medeier / medarrangør og forventer derfor at disse også går inn som
medeiere / medarrangører ila. 2015.
Aktuelt:
Det vil styrke både kurskomitéen, kursets økonomiske forutsigbarhet og
samhandlingsintensjonen at samtlige 5 regioner, sykehuset, praksiskonsulentordningen og
begge Fylkesmenn er aktivt involvert i konferansen.
På dette grunnlag inviteres Lindesnesregionen til å bli medeier / medarrangør for
Legekonferansen Agder etter prinsippene gitt i vedlagte styringsdokument.
Selv om medeier / medarrangørstatus betinger et økonomisk bidrag, stilles det ingen krav til
beløpets størrelse - dere henstilles i så måte til eget skjønn. Det minnes om at konferansen
arrangeres årlig, og således at man fortrinnsvis har et langtidsperspektiv - uten at dette stilles
som noe krav (se styringsdokument).
Det er intet krav at medeier / medarrangør må bidra med eget kurskomitémedlem, men dette
er et tilbud hvis ønskelig og muliggjør i større grad medvirkning i konferansens innhold.
Selv om neste konferanse ikke avholdes før neste budsjettperiode (januar 2016), håper jeg på
snarlig tilbakemelding i forhold til kursplanleggingen som allerede er godt i gang.
Jeg stiller meg mer enn gjerne til disposisjon dersom dere har behov for ytterligere
informasjon.
Med vennlig hilsen
På vegne av kurskomitéen, Legekonferansen Agder
Kjetil Juva
E-post: kjetil.juva@sshf.no
Mobil: 975 74 410

