Referat fra møte i prosjektgruppe Ø. hjelp døgntilbud i regionen
Møte nr 3/13
Sted
Marnardal
Dato / tid
5.6.13 kl 1300-1500
Deltakere

Fra kommunene:
Heidi Henanger Haven (leder), Tom Valand, Kjell Rune Olsen,
Anna Kaddeberg, Jon Buestad, Ann- Margret Haaland, Synnøve
Puntervold, Anne Grethe Tørressen
Unn – Christin K. Melby,
Fra SSHF:
Per Kristian Hyldmo, Gun-Elise Gustafsson
Tillitsvalgte:
Wenche Kittelstad Austrud (Fagforbundet) Linn Løver (NSF),
Torgeir Hagestad, legeforeningen
Brukerrepresentant:
Bjarne Birketvedt

Meldt forfall
Referent
Kopi til

Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne

Status:
Lindesnesrådets vedtak – selskapsform – veien videre herfra:
Ut fra forutsetningen om at kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud skulle ha et nært
samarbeid med Mandal legevakt legevaktstjenesten bestemte Lindesnesrådet i møte 22.3.2013 i
sak LR-11/2013 – Døgntilbud øyeblikkelig hjelp i Lindesnesregionen mv., at det skulle utredes
en samorganisering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og legevakta organisert etter
bestemmelsene om interkommunalt samarbeid i Kommuneloven § 27, og da som selvstendig
rettsubjekt.
Vedtak i Lindesnesrådet 24.5.13:
Saken legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. <Kommunenavn> ønsker å delta i samarbeidet i LRMS slik det framgår av Lindesnesrådets
anbefaling.
2. Følgende avtaler / vedtekter godkjennes:
- Samarbeidsavtale for LRMS
- Vedtekter for LRMS

Dette skal opp i kommunestyrene i juni. Det siste kommunestyret er 27.6.
Lindesnesregionen består av kommunene: Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Rådhuset, Vigeland
Telefon/mobil: 38 25 50 42/ 90 17 66 76 , E-post: pst@lindesnes.kommune.no

 Status ombygging:
Tegninger er ferdig. Rambøll har laget forslag til ombygging KØH + legesenteret (Spiggeren)
Felles KØH og legesenteret er akuttrom og laboratoriet. Tett dialog med LV og Spiggeren legesenter.
Når det er vedtatt i kommunestyrene, kan arbeidet ut på anbud.
Se på veien ambulansebårene går, melde dette til byggekomiteen (Heidi tar ansvar for det)
 Status prosedyrer og utstyrsbehov:
Se vedlegg.
Hva er prosedyrer: Systembok, bygge et system fra bunnen av (ta fra andre)
Se kapittelstrukruren. HMS og IKT systembok, må være på plass- hente inn fra kommunene
Pasientaktuelle prosedyrer og retningslinjer
Hva med kompetansekrav – årlig resertifisering av sykepleiere på spesifikke prosedyrer.
Hvilke krav skal vi sette til turnuslegene?
Medisinsk faggruppe se på overordnede prosedyrer? Gunn Elise snakker med sekretær for med.
faggruppe om dette.
Fosen har sykehuset sitt system både fagsystem og prosedyrer.
Helsenettverket må se på noen av de overordnede prosedyrer i lys av organisasjonsform.
Systemoppbyggingen må også opp å gå når organisasjonen er satt.
Utstyrsbehov: Samarbeide med legesenteret, når det er vedtatt ta et møte med Spiggeren.
Vedlikehold av utstyr og resertifisering av utstyr må gjøres avtale om.
Ta kontakt med sykehuset når det er på plass hva vi trenger, se hva de kan bistå med i forhold til evt.
innkjøp vi må gjøre.
 Status planlegging av info til fastleger, innbyggere:
Ann-Margreth og Stein tar direkte kontakt og avtaler med Per E. ang møter med fastlegene.
Felles markedsføring og strategi i regionens kommuner om info til befolkningen og media
Lage en plan for dette og informere i løpet av vinteren 2014. Praksiskoordinatorene må brukes –
praksisnytt.(Anton Rodahl) Helsenettverket begynner dette arbeidet i august.
 Kompetanseoverføring:
Videokonferanse mellom SSHF og regionen, spesialisthelsetjenester – poliklinisk virksomhet i
regionens medisinske senter etc. Egen gruppe nedsettes til høsten
Se på videokonferanse i forhold til pasientbehandling - hva har de gjort i Tromsø juridiske delen
må sees på.
Se på faggruppene i forhold til D6 og D9
Neste møte i 11.9 kl. 13-15 Treffstedet, Lindesnes omsorgssenter, Vigeland
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