Referat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg Lindesnesregionen
Møte nr 3/13
Sted
Marnardal, rådhuset
Dato / tid
1.10.13 kl 12-15
Deltakere

Fra kommunene:
Tom Valand, Heidi H. Haven, Kjell Rune Olsen, Anna Kaddeberg,
Jon Buestad, Stein Grytten, Kjell Gunnar Olsen
Fra SSHF:
Harald Meberg, Geir Bøhler, Arne Thomassen, Bernard Nilsen
Fra Brukerorganisasjoner:
Bjarne Birketvedt
Tillitsvalgte:
LO: Åse Bryn, UNIO (SSHF): Bjørg Nicolaisen

Inviterte til saker
Meldt forfall
Leder av utvalget
Referent
Kopi til

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Sak 13/13: Iris Olsen, Liv Gyda Axelsen ABUP
Bernhard Nilsen, Arne Thomassen, Bjarne Birketvedt, Jon Buestad,
Bjørg Nicolaisen, Anna Kaddeberg
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle medlemmene samt regionens hjemmeside

12/13 Godkjenning av
referat fra siste møte
Godkjenning av
møteagenda
13/13 ABUP
Levekårsundersøkelse
og strategier

Sendt ut til møtedeltakerne etter forrige møte samt lagt ut på
regionens hjemmeside: www.lindesnesregionen.no under fanen
Samhandlingsreformen
Referat og agenda godkjent
Innspill til Handlingsplan for ABUP, og invitasjon til videre
dialog med kommunene om å utvikle likeverdige og tilpassede
tjenester på tvers av nivåene, v/ Iris Olsen og Liv Gyda
Axelsen
ABUP, levekårsundersøkelse og strategier

Se vedlagt foil

Ny handlingsplan for ABUP utarbeides. Ønsker å invitere
kommunene med i planarbeidet for å sikre forankring også her.
Koordinerte planer og tjenester, og rett differensiering viktig.
Mål om felles satsingsområder og likeverdige tjenester og
avklare behov fra hver enkelt kommune. Samarbeidsmodeller
for tidlig innsats i fellesskap med kommunene, hva forventes
det at kommunene klarer selv og hvordan satse sammen for å
bidra til at flest mulig kan behandles i sitt nærmiljø
Noen ganger tilfeldig hva en tar fatt i. Finne måter å utvikle
samhandlings - prosjektene på sammen- relatert til
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handlingsplanene.
Fastlegerollen: Alle de gode tilbudene er vanskelig å finne og
skjønne. Det er uoversiktlig. Ønske om et enkelt sted å slå opp
for å finne ut hva som finnes av tilbud og hvor man skal
henvende seg. Ikke tid å leite på nettet i en travel
pasienthverdag. Fastlegen ønsker å bli invitert inn i
samarbeidsmøter vedr. pasienter.
Kommunene trenger bistand til kompetanseoppbygging
generelt. Trenger hjelp til å trekke linjer og rød tråd i forhold til
undersøkelser gjort i kommunene – må ha en klar formening
om hva man skal bruke resultatene til.
Lindesnes Regionens Medisinske Senter
Veien videre nå:
Bystyret i Mandal vedtok å kjøpe Spiggeren legesenter og
bygge om deler av lokalene til gamle Mandal sykehus slik at de
kan flytte opp dit. Da er det klart for videre planlegging av
LMRS med et av fundamentene i KØH tilbudet, nemlig nærhet
til legetjenester. Det gjenstår mye arbeid og planlegging og
forhandling med legesenteret om samdrift og samarbeid på
noen områder, samt samarbeid med legetjenesten på legevakta.
Informasjon til fastlegene i regionen. Skal ha møte med
kommuneoverlegene og TV for legeforeningen i oktober for å
lage en framdriftsplan på dette. Regionen trenger
legekompetanse fra sykehuset når vi skal informere fastlegene.
Regionen har sendt innspill til sykehuset om fremdeles drift av
rtg (skjelett og lunge) ved LRMS.
Ønske om å få ut polikliniske spesialiteter til LRMS også.
Kommer tilbake til det når senteret begynner å ta form.

14/13 LRMS

15/13 Planlegge utvidelse
av geriatrisk
poliklinikk i Arendal
og Kristiansand
sammen med
kommunene

16/13 Polikliniske
kontroller

Neste møte 12.12.13

Orientering v/Harald Meberg
Hvor er Lindesnesregionen i disse planene og hvilke
konsekvenser vil det gi for vår region?
Se vedlagt foil
Geriatrisk poliklinikk trenger nødvendigvis ikke være på
sykehuset, det kan være ute i en kommune. Viktig for vår
region at vi kan få et tilbud knyttet til Lindesnesregionen også
for å styrke kompetansen i regionen – lettere å hospitere i
regionen. Tatt med som innspill i prosjektet at de ser på
overførbarhet til Lindesnesregionen også og ikke bare Arendal
og Kristiansand.
Orientering v/ Geir Bøhler Se vedlagt foil
Planlegges prosjekt for å se på noen områder som fastlegene
kan overta kontroller på.

kl. 12-15 i Audnedal ( Rådhuset i Konsmo)

Side 2 av 2

