Referat fra møte i prosjektgruppe Ø. hjelp døgntilbud i regionen
Møte nr 4/13
Sted
Mandal
Dato / tid
27.9.13 kl 1230-1500
Deltakere

Fra kommunene:
Heidi Henanger Haven (leder), Tom Valand, Kjell Rune Olsen,
Anna Kaddeberg, Jon Buestad, Ann- Margret Haaland, Synnøve
Puntervold, Anne Grethe Tørressen
Unn – Christin K. Melby,
Fra SSHF:
Per Kristian Hyldmo, Gun-Elise Gustafsson
Tillitsvalgte:
Wenche Kittelstad Austrud (Fagforbundet) Linn Løver (NSF),
Torgeir Hagestad, legeforeningen

Meldt forfall
Referent
Kopi til

Brukerrepresentant:
Bjarne Birketvedt
Gun-Elise Gustafsson, Anne Grethe Tørressen
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne

Status:
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud og legevakta organisert etter bestemmelsene om
interkommunalt samarbeid i Kommuneloven § 27, og da som selvstendig rettsubjekt.
Vedtatt i alle kommunestyrer før sommeren.
Mandal vedtok 26.9.13 kjøp av Spiggeren og ombygging av Mandal sykehus. Den siste
grunnsteinen er da på plass.
 Status ombygging:
Utstyrsbehov: Bl.a. vedlikehold av utstyr og resertifisering av utstyr som det må gjøres avtale om. Ta
kontakt med sykehuset når det er på plass hva vi trenger av utstyr slik at kan bistå råd og veiledning i
forhold til evt. innkjøp vi må gjøre.
Samarbeide med legesenteret, Møte med Spiggeren om forhandlinger i forhold til samdrift og
beredskap. Unn – Christin, Heidi og Dagfinn finner en dato for dette, så fort som mulig
MR maskinen skal ut og sykehuset må rive en yttervegg for å få til det. Når de bygger opp igjen, kan
vegger settes andre steder. Vi kan da se på romløsningen som gir en lettere logistikk enn opprinnelig
tenkt.
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Ha en tydelig tidsplan på dette når tegningene er på plass. Heidi gjør avtale med bygg og eiendom om
dette.
 Planlegging av info til fastleger
Ann-Margreth og Stein tar direkte kontakt og avtaler med Per E. ang møter med fastlegene.
Lager en plan for dette på møtet kommuneoverlegene og Helsenettverket har 15.10. TV fra
legeforeningen deltar på dette møtet.
Praksiskoordinatorene må brukes – praksisnytt.(Anton Rodahl)
 Info til innbyggere
Felles markedsføring og strategi i regionens kommuner om info til befolkningen og media
Lage en plan for dette og Helsenettverket tar ansvar for dette sammen med brukerrepresentanter. Info
så tett opp til oppstart som mulig slik at mest mulig er klart
 Kompetanseoverføring :
Unn – Christin kontakt opp mot SSHF og planlegger også opp mot prosjektgruppa
kompetanseoverføring D6
 Prosedyrer:
Jobbe med felles prosedyrer ift. legevakt LMRS og Flekkefjord – legene ser på dette og tar ansvar
for det
Neste møte:
Unn – Christin kaller inn til neste møte når arbeidsgruppene har kommet et stykke i sitt arbeid.
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