Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Dato /tid
Sted

22.11.17 kl 12.30 – 15.00
Formannskapssalen Mandal rådhus

Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Britt Enny
Haugland, Jon Buestad
Rune Myrmell,

Inviterte til saker
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til
Saker
1/ 22.11.17
Revurdering av
avtaleverket samt D4
psykisk helse og rus

2/ 22.11.17
Opprettelse av
fagutvalg (fagråd)
Agder

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Tone Hinna Hovdenak: sak 7 og 8
Kjell Rune Olsen
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside
Til saken
Sender ut forslaget til avtale D4 fra kommunene og SSHF sitt forslag
Orientering fra Kjell Rune om status for revurdering av det resterende
avtaleverket
Ekstern aktør for revurdering av avtaleverket. PWC har fått denne
kontrakten, vedtatt kostnad for arbeidet er 500 000,- fordelt på
sykehuset og kommunene.
Kostnadene for kommunene må gå via Lindesnesregionen. Kjell Rune
Olsen sender ut og informerer når mer info er på plass.
1. Barn og unge
Se forslag vedlegg. Forslaget favner veldig vidt og beredt. Utfordringen
er hvem som skal sitte i dette fagrådet og hva de skal konsentrere seg
om. Foreslå et område f. eks psykisk helse barn og unge?
Området som fagutvalget skal dekke favner for vidt og bredt.
Helsenettverket ber om at fagfeltet spisses mer før man kan anbefale
opprettelse av et fagutvalg.
Pr dags dato er flere kommunene i en prosess hvor kommunestrukturen
endres. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å delta på for
mange arenaer samtidig.
2. Agder legeråd
Her fordrer det at smågruppene er aktive. Det forventes å være en
fastlege ikke kommuneoverlege. Representanten (fastlegen) må
informere fastlegene i regionen om innhente innspill før møtene. Er det
noen fastleger som er kandidater her? Hva med at ALU i alle
kommunene samles en/to ganger i året – har på agendaen områder for
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samhandling med sykehuset og sykehus leger fra «vårt» sykehus
kommer til disse møtene?
Hver av kommunene tar opp dette i sin egen organisasjon først.
Kommunalsjefene sender ut informasjon til kommuneoverlegene slik at
de kan komme med innspill.
Mandal og Lindesnes skal ha møte i ALU 24.1.18, og tar opp saken der
for drøfting
Innspill til Helsenettverket innen utgangen av januar 2018.
3/22.11.17
Felles høringsuttalelse fra regionen? Utkast til U 2035 vedlagt
Utviklingsplan 2035
Se sak 3/08112017 referat fra KOSS. Kjell Rune orienterer
Diskusjon
Se vedlagt tidslinje for høring
Innspill sendes til samhandlingskoordiantor innen 12.12. Første møte i
kommunegruppa er den 12.12.. Unn – Christin Melby samkjører
innspill fra regionen og utarbeider forslag til høringsutkast sammen
med de andre kommuneregionene.
4/22.11.17
Gruppa har møte 22.11. Jan Terje Einarsmo er på dette møtet – status
Regional
på neste møte i Helsenettverket evt info på mail. Utkast til
samhandlingsmelding samhandlingsmelding vedlagt. Se også sak 2/09112017 referat fra
for psykisk helse og
KOSS. Kjell Rune Olsen orienterer.
rusfeltet
Diskusjon
Status for arbeidet
Saken tas opp i neste møte og Jan Terje Einarsmo inviteres inn.
Samhandlingskoordiantor kontakter Jan Terje Einarsmo for å sjekke
tidsfrister etc i tilfelle dette er før neste møte i Helsenettverket.
5/22.11.17
Tidligere har Lindesnesregionen bidratt med kr 10 000,- til
Regionens bidrag til
legekonferansen Agder. Regionen er blitt spurt om å bidra tilsvarende
Legekonferansen
til legekonferansen i 2018. Konferansen samler mange fastleger og
Agder
sykehusleger på Agder.
For informasjon om Legekonferansen Agder 2018, se: www.legekonferansenagder.no

6/22.11.17
Velferdsteknologi

7/22.11.17
Oppkobling
bemannet
responssenter
8/22.11.17
Møtekalender for
Helsenettverket
videre
Evt

Sjekke om det er noen penger igjen i Regionen. Kjell Rune Olsen hører
Ø. Moltumyr: Helsenettverket er positivt til å støtte denne konferansen.
Status velferdsteknologi Agder og Lindesnesregionen v/ Tone Hinna
Hovdenak
Orientering om status for velferdsteknologiarbeidet i Agder.
Fokus på gevinstrealisering – det må jobbes mye med dette framover nå
Må planlegge å legge inn mye jobb i organisasjonsutviklingen.
Samkjøring politisk sak v/ Tone Hinna Hovdenak
Tone Hinna Hovdenak lager felles politisk sak på oppkobling mot
responssenter
Hvor hyppige møter? Hvem gjør hva?
Forslag å ha møte samtidig som det er møte i ny Lindesnes. Dette er på
onsdager. Det legges opp til å kunne delta på Skype.
Forslag med to møter i halvåret. Samhandlingskoordiantor sender ut
innkalling i Outlook. Forslag jan/ feb, april/mai sept og nov/des.
Vedtak i Fellesnemda i Lyngdal vedr LRMS orientering v/ Tom Valand
Vedtak i Fellesnemda i Nye Lyngdal at saken tas opp i kommunestyret
i Audnedal om å si opp avtalen som Audnedal kommune har med
LRMS. 1.års oppsigelse med virkning fra 1.1.18.
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I saken henstilles det til Fellesnemda i Nye Lyngdal at det må tas
stilling til hvilken legevakt den nye kommunen skal knytte seg opp
mot.
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