Referat fra møte i prosjektgruppe Ø. hjelp døgntilbud i regionen
Møte nr 8/12
Sted
Audnedal
Dato / tid
6.9.12 kl 13 - 15
Faste medlemmer

Tom Valand, Norman Udland (leder), Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Ann- Margret Haaland, Synnøve
Puntervold, Anne Grethe Tørressen, Rune Stokke
Unn – Christin K. Melby,
Fra SSHF: Per Kristian Hyldmo, Gun-Elise Gustafsson
TV repr
Wenche Kittelstad Austrud (Fagforbundet) Linn Løver (NSF),
Torgeir Hagestad, legeforeningen
Brukerrepresentant Bjarne Birketvedt
Spesielt inviterte
Kommuneoverlegene,
Forfall
Per Kristian Hyldmo, Kjell Rune Olsen, Wenche K. Austrud
(Åse Bryn for henne) Linn Løver
Sekretær
Unn – Christin K. Melby
Kopi til
Per Storetvedt
Saker
Prosjektplan

Til saken
Prosjektplan:
Norman gikk gjennom prosjektplanen. (se vedlegg)
Selskapsform/ driftsform – må innom rådmannsutvalget
først.

Ansvar/frist
Norman

Utsyr må kostnadsberegnes, ferdig i løpet av oktober.
Mandal kommune har nedsatt en byggekomite for
ombyggingen som må til.
Kompetanseoverføring: Lage skikkelige prosedyrer i
forhold til de diagnosene i ROS analysen. Både på lege og
sykepleienivå. Gå gjennom retningslinjer og kriterier
sammen med sykehuset.
Det har vært ønske fra sykehuset at det blir lagt opp som
oppgradering i kursform. Veiledning i enkeltpasient tilfeller
vil de fortsette å ta over telefon.
Det må være kompetente nok klinikere til å håndtere de
diagnosene som vi skal ta hånd om.
ROS analysen: Regionen ønsker en gjennomgang og
formell tilbakemelding fra sykehuset av ROS analysen som
ble utarbeidet av kommuneoverlegene i regionen.
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Transportkostnader: departementet har ikke tatt stilling til
hvem som skal belastes dette.

Ombygging

Økonomi

Hva med rtg på Mandal sykehus? Vil den bestå også etter at
MR maskinen er faset ut? Hele radiologitilbudet blir lagt
ned i Mandal fra 1.1.2013. Røntgenlab. blir stående, det er
gammelt, men kan brukes av andre i andre sammenhenger
så lenge utstyret er intakt.
Det blir kun blodtapping igjen.
Status ombygning, romfordeling etc.
Husbankens regler – hva gjør vi? Departementet sier at
ombygging skal komme inn under Husbankens regler, men
Husbankens regler er i forhold til sykehjem med krav om
enerom med bad og toalett. KS og Helsedirektoratet er
kontaktet i forhold til dette, og KS løfter saken opp. Vi må
følge opp dette slik at Husbanken får nye retningslinjer i
forhold til ø. hjelps plassene.( viser til videresendt mail fra
KS Agder 10.9.12)
Status – midler fra HDIR, Kun Vennesla og Iveland på
Agder har fått midler i år. Vår søknad blir automatisk
overført til 2013 hvor søknadsfristen er 1.3.13. Søknader
som ikke fikk i år blir prioritert, og det er sagt at vi kan få
midlene fra Helsedirektoratet allerede i januar 2013.
De resterende skal komme fra Helseforetaket.
Økonomi – bemanningsplan etc.
Legedekning: Legevakten er presset slik den er i dag, mange
pasienter på legevakta i dag. Hvordan vi kan samarbeide
med legene framover. Vi trenger å ha en representant fra
legene som vi kan samarbeide med. Torgeir Hagestad er
representant for legene og et par fra Helsenettverket
kommer sammen og lager en liten gruppe som skal se på
bemanning og økonomi:
Forslag er leder av Helsenettverket og leder av ø. hjelps
prosjektet er med og Stein Grytten (som er faglig ansvarlig
for legevakta i Mandal) er med på den faglige diskusjonen.
Delen om forhandling i forhold til økonomi blir han ikke
med på.

Norman/
Synnøve/
Unn - Christin

Norman/
Unn - Christin

Informasjon ut til befolkningen: Vi må planlegge
informasjon ut til befolkningen. Se om kommunene skal
gjøre noe sammen eller om vi skal ta det hver for seg.
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