Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 4/13
Sted
Audnedal
Dato / tid
29.5.13 kl 13.00 - 15.00
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

Kjell Rune Olsen
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne

Saker
Avtalene som skal
revideres 1.7.13

Til saken
Avtalene D1,D2,D6,D7,D8,D9,D12 og D13 skal ha en evaluering innen
1.7.13. Koordinerende avtalegruppe skal ha møte 7. juni. Gjennomgang
av avtalene – regionen har ingen innspill nå som vil utløse reforhandling
av en eller flere avtaler. Foreslår å la avtalene være gjeldende et år til,
innen da har vi bedre tid på oss til å gå grundigere gjennom dem og fått
noen flere erfaringer i forhold til praksis.
D1 (gråsone)
Engasjement knyttet til denne avtalen er krevende for begge parter. SSHF
ønsker mer dynamikk i arbeidet med oppgaveoverføring, mens
kommuneregionene frykter overføring uten at det er identifisert midler til
å iverksette oppgavene.
Enighet i koordinerende avtalegruppe om at det utarbeides et
problemnotat hvor det settes opp noen fortolkningspunkter på hvordan vi
skal forstå delavtale 1. Notatet skal beskrive hvordan partene går fram slik
at kommunene kan utvise tilstrekkelig fleksibilitet, uten at kommunene
skal frykte en automatisk oppgaveoverføring. SSHF tar ansvar for å
utarbeide et problemnotat i forhold til dette.
Deltakelse i gruppe I invitasjonen til analysenettverk/ fagutvalget relatert til delavtale 13 ble
Analysenettverk
alle kommuner i utgangspunktet invitert til å være med i dette arbeidet.
D13
(Det ble ikke satt noe tak for representasjon) Skal hver enkelt kommune
representere seg selv, eller skal vi ha noe felles i regionen? Hvis vi skal ha
det på regionnivå, hvordan skal vi systematisk koordinere dette?
Foreløpig er det bare Stein Grytten Mandal kommune som er vår
representant i den gruppa. Vi bør absolutt ha en til - evt. fire til hvis hver
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kommune skal representere seg selv. Viktig å få på plass snart.
Anna hører med Ann Margret om hun kan tenke seg. Jon Buestad fra
Lindesnes blir også med. Unn – Christin melder til SSHF
Anbefalt standard
Hva mener vi om det? Jfr Pål Friis sitt framlegg på RS møtet i november
eldremedisin,
Ønske at geriater kommer ut til kommunene med jevne mellomrom.
kommunene
Ansatte trenger økt geriatrisk kompetanse. Demens er også et tema.
Først og fremst må regionen lande noen av de prosjektene vi har, gå
gjennom rapporten fra KOLS gruppa.
Tidfeste områdene i strategiplanen og konkretisere arbeidet ut fra det.
Kartlegge hva hver kommune jobber med og se om noe kan samkjøres.
Alt behøver ikke være for hele regionen samlet, noe kan to –tre
kommuner samarbeide om.
Avtaler utenom de Kan hver kommune sjekke i skuffer og skap om det ligger avtaler med
lovpålagte avtaler
enkeltavdelinger på SSHF som må revideres og aller helst innlemmes i
allerede inngåtte delavtale. Et eksempel er ” intensjonsavtale vedr
nettverk av sykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Agder.”
Det ligger noen avtaler i forhold til psykiatrien - de er så gamle som
tilbake til 2007.I tillegg en avtale i forhold til smittevern.
Unn – Christin melder dette inn til koordinerende avtalegruppa for å se
om dette kan implementeres inn i eksisterende avtaler evt. være som et
tillegg til en av delavtalene.
Regionrepresentant Birgit Rautenberg har sluttet i Åseral, og hun var vår representant i dette
til fagutvalg Efagutvalget. Vi må utpeke en ny.
helse og
Jon hører med Marianne Holmesland i Lindesnes, hun jobber aktivt
velferdsteknologi
brukerrettet og holder på med en master i helse og sosialinformatikk.
Medisinkurs
Skal vi samarbeide om felles medisinkurs? Ja, men vi må først og fremst
se på innholdet i de kursene hver enkelt kommune har, slik at det blir
tilnærmet likt. Det er mange i hver kommune som skal ha et medisinkurs,
særlig press opp mot sommeren. Forslag at tidspunktene for kursene settes
til en fast tid årlig i hver kommune slik at kursene samlet er fordelt ut over
året. Da kan de andre kommunene få med ansatte på et kurs som går i en
annen kommune. Unn – Christin tar ansvar for å samle innhold i kursene
pr i dag fra hver enkelt kommune
RS møte 20.6
Hvilke saker skal opp der? Prosjektleder for prosjektet
kompetanseoverføring, knyttet opp mot D6, kommer og sier noe om hvor
langt prosjektet har kommet nå. Ingrid Olsen som er vår representant inn i
prosjektet inviteres også inn.
Orientering om KØH hvor saken står pr 19.6.
Har sendt henvendelse til SSHF med forespørsel om de har noen saker.
Høst 2013
Møtekalender høst 2014 Unn – Christin har lagt inn i Outlook til alle for
hele 2013
SSHF
Leder av SSHF Utviklingsplan 2030 ønsker å komme i regionrådet.
Utviklingsplan
Helsenettverket bør også ha info om det, og kanskje ha noen meninger
2030
Unn – Christin snakker med Dagfinn
Kreftkoordinator
Fordeling av egenandel – Fordeles på de tre kommunene som søkte på
vegne av regionen til prosjektperioden er over.
Nytt grensesnitt
Evaluering av prosjektet: Det kommer en rapport til høsten. Utfordringen
har vært å få opp svarprosenten fra brukerne. Gjennomført fokusgrupper
med ansatte i de største kommunene.
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Ønske å videreføre prosjektet over i drift.
Det kom opp spørsmål om tilgang til fagsystemer i den enkelte kommune
i forbindelse med dette prosjektet, på samme måte som det har kommet
opp med felles kreftkoordinator i regionen. Dette spørsmålet vil komme i
forhold til alle fremtidige regionale stillinger som jobber med brukere. Det
er problematisk å gi noen tilgang til alle brukerne i alle kommuner. Slik
datasystemene er i dag, er det vanskelig å begrense til bare enkeltbrukere.
Satt ned en egen gruppe som må se på dette. IKT også i forhold til KØH
og hvilket system vi skal bruke. Mandal kommune er med i en slik gruppe
sammen med SSHF, ønskelig med en representant fra en av de andre
kommunene som bruker Profil. Jon spør Anne Grethe Tørressen i
Lindesnes som er systemansvarlig, hun sitter også i KØH prosjektgruppa
og kjenner den saken godt.
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