Referat fra møte i Regionalt samarbeidsutvalg, Lindesnesregionen
Møte nr 2/2012
Sted
Audnedal kommune, rådhuset
Dato / tid
26/1- 12 kl 11.00 – 15.00
Faste medlemmer

TV repr.

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad, Stein Grytten, Rune Stokke,
Harald Meberg, Ole Georg Vinorum, Arne Thomassen
Unn – Christin K. Melby,
Hannah Dybesland (NSF Lindesnesregionen)
Bjørg Nicolaisen (NSF, SSHF)

Brukerrepresentant
Spesielt inviterte
Trude Omland sak 10/12
Forfall
Anna Kaddeberg, Rune Stokke, Ole Georg Vinorum, Arne
Thomassen
Leder av nettverket Tom Valand
Referent
Unn – Christin K. Melby
Kopi til
Per Storetvedt
saknr Saker
9/12
Referat fra forrige
møte
Godkjenning av
møteagenda
10/12

11/12

Orientering om
midler fra
Kreftforeningen til
kreftkoordinator i
kommunene

Kjøpe plasser av
hverandre v/
overbelegg og
utskrivningsklare
pasienter

Sak
Sendt ut 6.1.12
TV fra sykehuset ble ønsket velkommen.
Orientering om hvilke repr. som er oppnevnt fra
sykehuset i vårt Regionale samarb.utv
Trude V. Omland rådgiver i Kreftforeningen
orienterer om midler som lyses ut i disse dager
til kreftkoordinator i kommunene. Midlene vil
dekke inntil 75 % av en stilling som
kreftkoordinator dersom kommunene oppretter
en slik stilling. Det må være til en ny stilling og
ikke til å dekke stillinger med en slik funksjon
som kommunen har fra før. Se vedlegg
Vedtak:
Marnardal og Audnedal går sammen og ser om
de kan opprette en felles. Sjekke ut om Åseral
vil være med på dette før søknad skrives
I tilfeller der en kommune i regionen ikke har
institusjonsplass til utskrivningsklar pasient som
er vurdert at trenger et institusjonsopphold, må
vi kunne kjøpe plasser av hverandre i regionen.
Det forutsettes at denne kommunen kan gi det
tilbudet som etterspørres og prisen er mindre

Ansvar/frist

Kjell Rune og
Tom innen
utg. av
februar
Nettverket
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enn 4000,- pr døgn.
Forslag:
Kommunene i regionen kan kjøpe
korttidsplasser av hverandre når de selv ikke er i
stand til å ta imot utskrivningsklar pasient innen
tidsfristen fra sykehuset.
Prisen settes til kr 2000,- pr døgn
Hvem som skal ta denne avgjørelsen i
kommunen som skal leie plass og kommunen
som skal ta imot, må hver kommune ha en
prosedyre på.
Vedtak:
Hver kommune lager prosedyre internt, må tas
hensyn til pas ønske, kompetanse.
Tar de opp til diskusjon når hver kommune er
ferdig med de prosedyrene. Unn – Christin
sjekker om andre kommuner har tilsvarende
ordninger / prosedyrer.

12/12

13/12

Strategi i regionen
framover

Opprettelse av
faggrupper og
fagutvalg i
regionen

Overgang fra plan til driftsfase:
Kols / lungeprosjekt,
Lindrende
Forebygging av overvekt og fedme hos barn og
unge
Hva med rus og psykiatri?
Folkehelse/plikt til helseovervåking (Normann
og Stein)
Demensomsorg
Rehabilitering/habilitering.
E-helse
Skal noen kommuner spesialisere seg på noen
fagfelt som regionen kan bruke i fellesskap?
Vedtak:
Unn – Christin lager et kart med oversikt over
de prosjekter og interkommunale arbeider som
er i gang og som vi skal prioritere å jobbe videre
med. Viktig å ikke gripe over for mye – det skal
settes av midler til dette og regionen og den
enkelte kommune må ha økonomi til å kunne
gjennomføre
Hver kommune melder inn hva de har god
kompetanse på og som kan være en ressurs for
hele regionen.
Helsenettverket bestemte i møtet 20.12.11 å
opprette en faggruppe Kols/ lunge. Faggruppa
skal identifisere flaskehalser og det som er
velfungerende i dagens tjenestetilbud til denne
pasientgruppa i regionen, samt se på
organisering av samarbeid interkommunalt i

Unn –
Christin,
Jon, Tom,
Kjell Rune,
Norman,Anna
Før påske
Nettverket

Unn –
Christin
12/4

Jon, Tom,
Anna, Kjell
Rune,
Norman 12/4
Unn –
Christin,
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regionen.
Vedlagt følger forslag til mandat for gruppa.
Faggruppa har oppstartsmøte 7/2.

14/12

Søknader på
tilskuddsmidler
Helsedirektoratet
Fylkesmannen

15/12

Budsjett / regnskap

16/12

Opprettelse av
regionalt
samarbeidsutvalg
(RSU)

En sak som skal opp i neste OSS er hvordan
sikre legerepresentasjon i OSS
Et forslag er å opprette et fagutvalg for leger
under OSS, samtidig opprette et tilsvarende
fagutvalg i hver region.
Vedtak:
Lindesnesregionen oppretter et fagutvalg for
kommuneleger i regionen og at samarbeidet i
regionen med kommunelegene blir gjennom
faste møter med dette utvalget.
Legene velger et av medlemmene i utvalget til å
representere regionen i fagutvalget i OSS
når/dersom dette blir etablert.
Stein sender brev til legene og inviterer legene
til å etablere et fagutvalg for leger
Det som ligger av midler fra HelseDir. er
innenfor rus og psykiatri, Fylkesmannen har
noen midler i forhold til lindrende – utlyses
mars april. Evt. søknader på tilskuddsmidler må
sees i sammenheng med strategi som
samarbeidsutvalget i regionen legger framover.
Fått 200,000 fra Helsedialog, 1,8 mil fra
Helsedirektoratet. Se vedlagt regnskap for 2011.
Helsedialog skal ha en statusrapport 1.12.11 og
en sluttrapport 1.6.12. Statusrapport er sendt og
regionen har brukt 90,000 til konsulent samt
kjøring. Regionen bruker resten av midlene fra
Helsedialog i forbindelse med faggruppe KOLS/
lunge til f.eks. frikjøp av tid/kurs for deltakerne,
samt dekking av kjøring/ utgifter for brukerrepr.
Det forutsettes også at kommunene bruker egne
ressurser til dette.
Helsedirektoratet skal ha en rapport innen
1.april samt søknad om videreføring av midler
som ikke er brukt.
Forslag at de resterende midlene blir brukt til
faggrupper og opprettelse av interkommunale
samarbeidstiltak / prosjekter
Sak 15/12 utsatt til 12/4 da utsendt budsjett
ikke stemmer – regionen har brukt mer til
konsulentbistand enn det som framgikk der
Regionalt samarbeidsutvalg Lindesnesregionen
opprettes med følgende sammensetning:
1 kommunalleder/ helse og sosialsjef fra hver
kommune

Stein
Innen 20.2.

Unn –
Christin / Per
nettverket

Per / Unn Christin

Nettverket/
26.1.-12
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17/12

18/12

19/12

1 rådmann (leder av rådmannsutvalget i
Lindesnesregionen)
1 kommunelege
2 TV – en fra kommunereg og en fra SSHF
1 repr. fra brukerorg.
2 repr. fra SSHF
Prosjektleder for Samhandlingsreformen i
regionen (sekretær)
Se også ref. på evt. sak.
Samarbeidsutvalget møtes 6 ganger i året
( ca. hver 2. mnd.)
Forslag til møtedatoer vår 2012:
12.april, 7.juni
Da har vårt samarbeidsutvalg møte før OSS
møte hvis det er saker vi trenger å drøfte i
regionen før OSS møtene.
Møtene blir fra kl 11- 15
Helsenettverket har faste møter innimellom
disse, og blir en arbeidsgruppe
Velge leder av
Leder velges for 2 år av gangen, også repr. til
samarbeidsutvalget, OSS.
samt repr. til OSS
Forslag: Regionen følger valg av leder etter
skifte av lederskap i OSS – hver 2. år. OSS
skifter lederskap nå i januar, Regionen velger
leder samt repr. til OSS nå.
Vedtak:
Tom Valand fortsetter som leder i RS i et år og
leder i helsenettverket i et år. Jon Buestad blir
nestleder i RS og helsenettverket første år og
overtar lederskapet om et år.
Norman Udland blir vår representant i OSS i to
år. Unn – Christin er Norman sin vara i OSS.
Søknad på
Unn – C. fikk fullmakt i fra rådmannsutvalget
interkommunal
6.12.11 til å sende søknad på tilskuddsmidler fra
psykolog
H. direktoratet. Søknaden sendes innen
tidsfristen i april.
For å få penger forutsettes det at kommunene
finansierer delvis i 3 år – denne summen økes
gradvis, for så at kommunen overtar alt etter 3
år.
Trenger tilbakemelding på momenter som må
inn i søknaden samt momenter i saken til hver
kommune om opprettelse av stillingen
Unn – Christin har en dialog med Kjell rune om
dette
Evt.
TV repr. i RS- brev fra Fagforbundet,
Organisasjonene ønsker representasjon fra flere
organisasjoner i RS.
Vedtak: Følger sammensetningen som står i
Samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen skal

Nettverket
26.1.-12

Unn –
Christin
1.4.-12
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reforhandles, og sammensetningen må drøftes
der og evt. forandres i Samarbeidsavtalen
Brukerrepr:
Har omsider fått tilbakemelding fra FFO, og de
jobber med saken om å få en brukerrepr. til RS.
Vedkommende skal være på plass innen neste
møte.
Vedlegg: PP fra kreftforeningen
Neste møte 12/4 kl 11-15
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