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LRMS-38/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra
styremøtet den 30. august
Vedtak
Protokoll fra møte 30.8.2016 godkjennes enstemmig.

LRMS-39/2016 – Referatsaker/informasjon fra daglig leder
- Orientering om ansettelsesprosessen av regional tjenesteutvikler.
Rune orienterte om saken. Innstillingen er klar, og tilbudsbrev til den som er innstilt først vil bli
sendt ut i løpet av uken.
- Tilbud om HHLR og HLR kurs i regi av LRMS.
Intensiv sykepleier Lene Eeg ved LRMS er sertifisert HHLR (hjerte- og lungeredning med
hjertestarter) og HLR instruktør. LRMS ønsker å holde kurs for ansatte i eierkommunene. Det
planlegges å gjennomføre HHLR og HLR kurs for ansatte innen pleie- og omsorg i Mandal
kommune. LRMS må ta en liten kursavgift for dette, for blant annet å dekke lønns- og
driftsutgifter. Det er ønskelig at det utarbeides en reklamefolder med informasjon om dette til
distribusjon i eierkommunene og etter hvert til bedrifter i vår region.
- Vaksinekontor og tilbud om HPV vaksine.
Det er satt i gang en prosess der man vil flytte vaksinekontoret i Mandal kommune til LRMS.
Dette for å kunne øke kapasiteten på reisevaksine og for å øke inntektene til LRMS. Det er også
ønskelig at LRMS da kan tilby HPV (livmorhalskreft vaksine) til regionens innbyggere. Det er
viktig at tillitsvalgte både i Mandal kommune og LRMS kobles på prosessen.

LRMS-40/2016 – Akuttmedisinsk kjede - høring
Saksbehandling:
Det er blitt utarbeidet en Strategiplan for Akuttmedisinsk kjede på Agder. Denne er nå blitt sendt
ut på høring. Strategiplanen berører både legevakten og ØHD tilbudet ved LRMS.
På vegne av helsenettverket har Ann-Margret Haaland, Tom Valand og Rune Myrmell utarbeidet
en høringsuttalelse. Denne ble gjennomgått i møtet.
Vedtak
Styret i LRMS stiller seg bak høringsuttalelsen til Helsenettverket og vil sende denne innen
tidsfristen på vegne av LRMS.

LRMS-41/2016 – Endring av legevaktsamarbeid
Saksbehandling
Hægebostad kommune har trukket seg ut av legevaktsamarbeidet med Åseral og Audnedal.
Åseral og Audnedal kommune har med bakgrunn i dette bedt om å få et prisoverslag over hva
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det vil koste å knytte seg til legevakten ved LRMS på samme vilkår som de andre kommunene.
Rune la frem prisoverslag i møtet.
Vedtak
Rune får ansvar for å legge frem en sak for Lindesnesrådet som klargjør endringer i budsjettet til
LRMS dersom Åseral og Audnedal knytter seg til legevakten på samme vilkår som de andre
kommunene. Det må presenteres et budsjettforslag som ivaretar akuttmedisinforskriftens krav til
forsvarlig drift. Se også neste sak.

LRMS-42/2016 – 2. tertialrapport og budsjett 2017
Saksbehandling:
Rune presenterte forslag til 2. tertialrapport. Denne ble gjennomgått. Det kom frem forslag til
endringer i møtet.
Forslag til budsjett ble lagt frem under møtet. Det ble som beskrevet over også lagt frem et
budsjettforslag som viser kostnadene for alle kommunene dersom Åseral og Audnedal knytter
seg til legevakten ved LRMS på samme vilkår som de andre kommunene i samarbeidet.
Vedtak
2. tertialrapport ble vedtatt med de endringer som ble foreslått i møtet.
Forslag til budsjett for 2017 ble ikke vedtatt i møtet. Det var enighet om at Rune samarbeider
med daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland om hvordan saken og de to ulike
budsjettforslagene presenteres for Rådmannsutvalget og Lindesnesrådet. Endelig forslag til
budsjett og sak til Lindesnesrådet må godkjennes per epost av styret.

LRMS-43/2016 – Eventuelt
I og med at eierkommunene har startet opp igjen med intravenøs behandling av pasienter som er
blitt skrevet ut fra SSHF, lurte daglig leder på om dette også gjelder LRMS. Styret er av den
oppfatning at dette ikke gjelder LRMS. Saken tas videre opp med Unn-Christin Melbye for å høre
om hvor langt man er kommet i prosessen med revidering av delavtalene. For LRMS del vil
revidering av avtalene være avgjørende for om vi kan åpne for langvarig intravenøs behandling.
Rune informerte om at det ved eventuelt behov for evakuering av LRMS – som følge av f. eks.
brann) så er det inngått avtale om midlertidig overføring av kontrollrommet til legevakten i
Kristiansand. Det skal også diskuteres med Mandal kommune alternativ plassering av legevakten
og ØHD tilbudet ved en langvarig evakuering. Møte tidspunkt er blitt avtalt.
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