Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 10/12
Sted
Marnardal
Dato / tid
12.12.12 kl 13-15
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad
Tillitsvalgte:
John Erik Kristensen (DELTA) Hannah Dybesland (UNIO/NSF)
Åse Bryn (LO/ Fagforb.) Torgeir Hagestad (Fastlegene/ DNLF)

Inviterte til saker:
Meldt forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby,
Eva Lindbakk, kreftkoordinator
John Erik Kristensen, Hannah Dybesland (Asborg Svindland for
henne)
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne

Saker
Til saken
Kreftkoordinator Velkommen til Eva Lindbakk, kreftkoordinator i regionen. Orientering
om hennes jobb og rolle.
 Ansatt 1.10.12. 50% i prosjektstilling i 3-4 år hvor
kreftforeningen finansierer noe av stillingen. Kontor i Marnardal.
Ha oversikt over tilbud som fins i kommunene og være synlig for
pasienter som nettopp har fått diagnose og venter på behandling.
Fokus på barnefamilier, samt rehabilitering etter ferdig behandlet
kreft.
 Fastleger og sykehus kan henvise samt at brukere selv kan ta
kontakt. Rettigheter, barnefamilier hjelp støtte til f.eks. samtaler
når mor eller far er syk.
 Bygge opp et tilbud i kommunene – kompetanseheving
 Faste treffpunkt med kreftkontaktene i regionen – Interkommunalt
nettverk i lindring i Agder treffes ca. 4 ganger i året- legge
treffpunkt med regionens kontakter der i forlengelse av det møtet.
 Har avtale med fastlegene i kommunene om å komme på
fellesmøter de har.
Avtaler og
Status pr i dag på avtaler. Samarbeidsavtale (revisjon) D3(revisjon) D12
forhandlinger
og D13 (nye) samt D5 (revisjon)
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Organisering i
regionen

EVU

D6
Kompetanseoverføring
Foreløpig
agenda OSS
20.12.
Møter i 2013

Skal opp i kommunestyrene i desember. Alle utenom D5 er klare for
kommunestyrebehandling.
Hva gjør vi med felles tjenester og koordinatorer
 Innenfor forskjellige ansvarsområder må kommunene opparbeide
seg kompetanse, og i en eller flere av disse områdene må det
frigjøres koordinatorer som kan være med å bygge opp dette i
regionen.
 Ha fagmiljøer som fungerer i den enkelte kommune, men også et
slagkraftig fagmiljø som er en ressurs for de som har kompetanse
i hver kommune i regionen.
 Hver kommune må finne ut hva de vil spesialisere seg på, men
basen kan være på et lokalmedisinsk senter selv om
vertskommunen er en av de andre kommunene enn der
lokalmedisinske senteret ligger.
 Faglig fellesskap rundt ø. hjelp kombineres med å bygge opp
fagmiljø i den enkelte kommune. Et senter betyr ikke at
kompetansen ikke må øke i den enkelte kommune også.
 Utfordring i forhold til dokumentasjon i fagsystemene når
brukerne bor i en annen kommune enn den kommunen
koordinatoren sitter. IT i Lindesnes og Mandal ser på dette i
fellesskap. Fint hvis de kan ha et fora hvor de kan treffes av og til.
Unn – Christin kaller inn til et første møte i regionen så de kan
samles og danne en gruppe.
Videreutdanning Avansert sykepleie 15 +15 stp Et prosjekt hvor Lister og
Lindesnes sammen med UiA utvikler et desentralisert etter og
videreutdanningstilbud innen avansert sykepleie. Forventes å starte
høsten 2013. Fagplan er under utarbeidelse i samarbeid med UiA.
Prosjektgruppe. Deltakelse fra vår region. Ingrid Olsen deltar Fra vår
region – var med på delavtale 6.
Unn – Christin bistår henne med det praktiske i vår region – møter,
innkalling, referater etc.
Raskt gjennomgang av denne
Unn – Christin er i gang med å lage et årshjul. Sender det ut når det er
klart. Legger da inn faste møter med TV der.
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