Innreferat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg Lindesnesregionen
Møte nr 2/13
Sted
Audnedal (Konsmo)
Dato / tid
20.6.13 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,
Fra Brukerorganisasjoner:
Bjarne Birketvedt
Tillitsvalgte:
LO: Åse Bryn, UNIO (SSHF): Bjørg Nicolaisen
Sekretær:
Unn – Christin K. Melby

Inviterte til saker
Meldt forfall

Leder av utvalget
Referent
Kopi til
8/13

9/13

Fra SSHF: Bernard Nilsen
Anne Britt Riiser, prosjektleder kompetanseoverføring, relatert til D6
Ingrid Olsen, regionens representant i prosjektgruppa
Geir Bøhler, Bjørg Nicolaisen, Arne Thomassen, Åse Bryn (Anne
Mette Fosshaugen stiller for Å.B), Bjarne Birketvedt
Harald Meberg
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle medlemmene samt regionens hjemmeside

Godkjenning av
referat fra siste
møte

Sendt ut til møtedeltakerne etter forrige møte samt lagt ut på
regionens hjemmeside: www.lindesnesregionen.no under fanen
Samhandlingsreformen

Godkjenning av
møteagenda

Referat fra møtet 7.3.13, ble gjennomgått: Vedr presentasjonen
akutt ambulant team, ikke ferdig med det i regionen, ikke et tilbud i
vår region.
Brukerutvalg under opparbeiding. Og dagsorden for møtet 20.6.13
ble godkjent
Møtet avsluttes kl 14 pga flere må delta på kommunestyremøter i
ettermiddag.
Anne Britt Riiser orienterer (vedlagt PP presentasjonen)
Prosjektet tar utg. pkt. i det som finnes, alle enige om det, og bygger
videre på det.
Brukt tiden godt, mindre grupper har jobbet fram enkeltsaker før

Prosjekt
kompetanseoverføring
Relatert til D6

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Postboks 183, 4524 Lindesnes

hver samling.
Egen link for kompetanseutviklingsprosjektet under Sykehuset sine
hjemmesider under portalen Samhandling:
http://www.sorlandetsykehus.no/fagfolk/samhandling/Samhandlingsprosjekter/Sider/kop
etanseoverforing-mellom-1-og-2-linjetjenesten.aspx
Diskusjon rundt hvordan få med legene, praksiskonsulentordningen
Praksiskonsulentordning, ikke sett så mye på den- den skal
revurderes i 2014

10/13

11/13

I Arendal og Vennesla: Egen plan for spl og egen for hjpl for
kompetanse i forbindelse med KØH
Trekke inn de som har jobbet med forskjellige områder i
kommunene. Finne en mal på hvor lang tid denne opplæringen det
skal ta – 5 mnd – 3 uker?
Forskning: HUSA
Forskning mellom sykehus og kommuner, lite gjort på dette
området.
KØH
Status, orientering om prosessen så langt. Har vært oppe i
kommunestyrer i Audnedal og Marnardal – OK
Skal opp i Mandal og Lindesnes 20.6 og Åseral 27.6
Heidi orienterte om saken vedr flytting av et legesenter til Gml.
Mandal sykehus og plan for ombygging. Må vedtas politisk i
Mandal – sak skal opp 20.6
Prosjekt
Status utsatt utlysningen av stillingen i påvente av
oppfølging av
organisasjonsform.
barn og unge
Plan er at alle interkommunale helserelaterte stillinger skal
med overvekt og lokaliseres i LRMS (Lindesnesregionens medisinske senter)
fedme
Evt.
Regional psykolog. Har hatt kontakt men ABUP om samarbeid om
stillingen. Vært utlyst en gang, fikk en søker, men trakk seg da
vedkommende fikk et tilbud i en større kommune.
Evt.
Strategi: Demens Audnedal ønsker å bli gode på det.
Se på demensteam på tvers over kommunegrensene.
Hver kommune kartelegger hva de har av prosjekter og
satsningsområder. Sendes Unn – Christin for registrering. Samkjøre
det flere har felles.

Neste møte 1.10.13 kl 12-15 i Marnardal
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