Referat fra møte i prosjektgruppe ø.hjelpstilbud i Lindesnesregionen
Møte nr 5/12
Sted
Mandal
Dato / tid
15.5 kl 9-12
Deltakere

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Ann- Margret Haaland, Synnøve
Puntervold, Anne Grethe Tørressen
Unn – Christin K. Melby,
Fra SSHF: Per Kristian Hyldmo
TV repr.
Wenche Kittelstad Austrud (Fagforbundet) Linn Løver (NSF)
Brukerrepresentant Bjarne Birketvedt
Spesielt inviterte
Ø Agder v/ prosjektkoordinator og samfunnsmedisiner
Forfall
Anna Kaddeberg
Leder
Norman Udland
Sekretær
Unn – Christin K. Melby
Kopi til
Per Storetvedt
Kort presentasjon rundt bordet. Ø. Agder er på møtet som observatør- de jobber med ø.hjelp
døgnopphold i Ø. Agder også jfr. tidligere utsendt rapport ”Soma”
Gjennomgang av referat fra forrige møte.
Orientering om arbeid med delavtalene og møte i koordinerende arbeidsgruppe 15/5, med
spesiell vekt på D1 og D4
Samarbeid med fastlegene i Ø. hjelpsprosjektet: Fastlegene har valgt TV repr. for dem i
regionen – kommunelege Hagestad i Marnardal. Inviteres inn i arbeidsgruppa.
Mandal kommune har ledige 2 legehjemler og har holdt igjen å tildele de. Viktig at de er
dedikert til ø.hjelp systemet og det må komme fram når de lyses ut. Ikke avklart når det blir
ennå.
Det må være en lege som har ansvar for ø. hjelps døgnopphold tilbud i forhold til å skrive
epikriser, utskrivning etc.
D4 – må ferdigstilles senest 25.5 og sendes SSHF. Vi forhandler 30.5. Unn – Christin er
sekretær for dette og sender SSHF avtalen innen fristen.
Det må skrives egen sak på D4 til politisk behandling. Unn – Christin trenger innspill til dette.
Norman og Jon hjelper med dette. Ferdig innen uke 21.
I orienteringen til politikerne, må det inn et punkt i forhold til økonomi og finansiering. Norman
er i gang med dette.
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Unn – Christin har ikke fått tak i de som er kontaktpersoner for søknad om finansieringen
Helsedirektoratet, fortsetter hver dag. Forsøker på mail i begynnelsen av neste uke hvis ennå
ikke fått kontakt.
Helsenettverket ønsker et møte med lederne ved SSHF som har ansvar for rtg, blodtappestasjon
og ambulansetj. som er stasjonert i Mandal samt medisinsk klinikk. Dette for å etablere en link
til de som tar beslutninger. Møtet ønskes i løpet av juni slik at vi er på linje før vi sender søknad
til Helsedirektoratet.
Per Kristian H. sender en forespørsel om dette til SSHF, og vi kommer tilbake til dato senere
når vi har fått svar.
Per Kristian H. refererte fra de foreløpige svarene han har fått fra klinikkledelsen vedr.
laboratorietjenester, radiologi, polikliniske tjenester. Jfr notat som ble sendt ut 15.5.
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