Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 8/12
Sted
Audnedal
Dato / tid
6.9.12 kl 11-13
Faste medlemmer

Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

42/12

46/12

Tom Valand, Norman Udland, Rune Myrmell, Kjell Rune Olsen,
Anna Kaddeberg, Jon Buestad,
Unn – Christin K. Melby,
Kjell Rune Olsen
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby
Per Storetvedt

Saker
Prosjekt forebygging
overvekt / fedme hos
barn og unge.
Lindrende

Ø. hjelps tilbud

Til saken
Hva gjør vi videre her? Bruke noe av midlene
vi fikk i vår til å starte opp disse prosjektene?
Avslag på søknad på prosjektmidler
forebygging av overvekt og fedme hos barn og
unge. Skal vi bruke noe av midlene som vi fikk
til samhandling?
Vi har forpliktet oss i D1 i forhold til overvekts
problematikk samt D10
Forsøke igjen å drive litt lobby inn mot
Kompetansefondet.
Stemning for å sette i gang, men må ha en som
drar prosjektet. Unn – Christin lager forslag til
en utlysning og lyse ut internt i regionen. Høre
med Lister hvilke erfaringer de har og hvor stor
stilling de har.
Unn – Christin lager en orienteringssak til
rådmannsutvalget.
Tar sikte på å søke Kompetansefondet neste år
– siden tidsfristen er allerede neste uke.
Prosjektplan, presentasjon,
Siden vi ikke fikk støtte i år, blir det en
orientering politisk i november i stedet for å ha
hele saken ferdig. Ny politisk sak våren 2013.
Tilbakemelding fra Helsedirektoratet at vi kan
få tilskuddet fra dem allerede januar 2013.
Vil ha en skriftlig tilbakemelding fra SSHF at
ROS analysen er ok

Ansvar/frist

Unn Christin

Norman
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47/12

48/12

49/12

50/12

Helsenettverket sender en henstilling til
rådmannsutvalget om å få mer kompetanse på
forskjellige selskapsformer. Rådmannsutvalget
må ta stilling til selskapsform.
Prosjektmandat
Se vedlagt prosjektmandat, utkast fra SSHF til
Unn kompetanseoverføring uttalelse relatert til Delavtale 6– skal opp i AU Christin
mellom SSHF og
23.8 8 (sendt som vedlegg til forrige møte)
komm.
Vi må ha en representant i den gruppa: Forslag
Ingrid Olsen som var vår representant i arb.
gruppa til D6. 25/9 kl 10-13 SSHF work shop
kna prosjektmandatet mer.
Samt sak 24/12 OSS pkt 6. Fagutvalg
kommunal ø. hjelp Vedlagt foreløpig agenda
OSS møte 13.9 E-post fra Per Engstrand 29.8:
Faggruppe kvalitet/pasientsikkerhet, samt
utvalg av diagnosegrupper i ø. hjelp modellene
som nå utformes.
Behandlingslinjer /oppgaver som er avtalt i D1
og direkte pasientrettet.
Prosedyrer
Oppstart av prosjekter i regionen
Kjøp av kortidsplass i en annen kommune
(Forslag sendt ut til forrige møte)
Planlegging av høsten Vi må tenke gjennom hva vi må bruke tid på i
høst og legge opp en plan for det.
Strategisk plan – strategiske satsingsområder –
fyrtårn? Fyrtårn for helse og
omsorgssamarbeidet i regionen? Unn – Christin
begynner arbeidet på en strategiplan.
RS: 18/9 og 1/11
Hva vil vi jobbe med i vår region i 2013?
Helsenettverket /RS – prioriteringer i RS.
Se på fagutvalg i forhold til D1? Det som er
spesielt for vår region og som ikke alle
kommuner har med samt
Legemiddelliste (OSS)
Pasientanalyse / styringsdata
Selvfølgelig D4
D6 se sak over
Saker til RS 18/9
Prosjekt overvekt. Prosjekt ø. hjelp
finansiering, faggrupper /utvalg, Evaluering av
innleggelser og utskriving
Evt
Lederopplæringsprogram – utsjekk psyk.
Helse/rus. Hva er behovet? 20-30 stk fra Agder.
Høre i hver kommune hvem som skal med hvis
vi skal være med.
Rapport fra KOLS gruppa? Litt forsinket pga
streiken i vår, men den er snart klar.
NAV hjelpemiddelsentral – representant fra vår
region inn i en gruppe samarbeid på Agder –
Kirsten Slåtten Staurseth fra Mandal blir
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regionens representant der.
Lindesnesregionen og Listeregionen har hatt
møte med UiA og EVU: Akuttsykepleie, KOLS
og diabetes. Ønske fra vår region om å starte
opp desentralisert videreutdanninger i forhold
til disse temaene. UiA ser på dette, de var
positive. De kommer med et kostnadsoverslag
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