Referat fra møte Helsenettverket og kommuneoverlegene i Lindesnesregionen
Møte nr. 5/13
Sted
Audnedal (Konsmo)
Dato / tid
15.10.13 kl. 13.00-15.00
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad
Kommuneleger:
Stein Grytten, Ann-Margreth Haaland, David Andersen, Vidar
Toreid, Torgeir Hagestad (DNLF)

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker:
Prosjekt U4H
KOLS prosjekt
Wenche Tangene
(prosjektkoordinator
i prosjektet for
SSHF) orienterer
om prosjektet og
prosessen.
Se vedlagt
presentasjon

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Wenche Tangene (første sak)
Vidar Toreid
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne
Til Saken
Prosjekt i regi av SSHF og UiA. SSHF er prosjekteier. Kommunene
invitert inn – samhandlingsprosjekt. Mål- hindre reinnleggelser av KOLS
pasienter.
Diskusjon og innspill rundt hva det vil bety for våre kommuner i vår
region og hvilke behov vi har.
KOLS pasienter og hjemmemonitorering.(puls og O2 måling samt
egenrapportering) Pasienten får med et nettbrett fra sykehuset. Avgjøres i
slutten av okt. hvor lenge nettbrettet kan lånes hjem. Agder planlagt å
teste 200 pasienter.
Kristiansand kommune er pilot og jobber med den kommunale delen. De
tester ut og bygger opp en struktur rundt hjemmetjenesten.
Diskusjon:
 Hva slags involvering skal vi ha i vår region?
 Bygge opp eget Call senter – koble oss på noen andre?
 Hva er fastlegens rolle i prosjektet?
 Call senter: Skal det dannes en ny organisasjon i tillegg til
sykehus og fastlege? Kan meldingene fra pasienten gå direkte til
sin fastlege i stedet for via et nytt Call senter?
 Hva videre – hvordan sikre innspill fra vår region videre i
prosjektet? Gå via Samhandlingskoordinator som formidler
videre til W.T
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Opprettelse av
LRMS

Felles
kommuneoverlege i
regionen

KØH tilbud i LMRS. Hva betyr det for legevakta? Hvordan nå ut til
fastlegene med informasjon og få de med på laget?
Realistisk oppstart 1.9.14 p.g.a. ombygging.
Den nye organisasjonen bygges nå, og det må opprettes et styre som har
ansvar for forhandlinger, annet juridisk etc.
Informasjon om KØH til fastlegene i regionen. Må ha et møte før jul
med alle fastlegene samlet. Mandal og Lindesnes har felles legeråd. De
inviterer de andre kommunene inn til et møte. Unn- Christin ber SSHF
komme med lege på dette møtet sammen med Helsenettverket.
Møtet blir 6.11 kl. 1830 i Bystyresalen Mandal
Hvilke oppgaver kan vi ha felles under en regional kommuneoverlege?
Hvordan organisere dette?
Spørsmålet om felles kommuneoverlege har kommet opp pga.
rekrutteringsproblem i noen kommuner. Det blir noen ledige hjemler til
dette i forbindelse med oppsigelse og naturlig avgang i noen av
kommunene. Unn- Christin lager en utredning/notat på dette som skal
være ferdig i feb.-14. tar kontakt med andre regioner for å kartlegge hva
de har gjort og evt. erfaringer de har med en slik ordning, samt kartlegge
i vår region. Legges fram for Helsenettverk og kommuneoverleger før
beslutning og videre saksgang.
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