Heidi Henanger Haven
Kristine Valborgland
Rune Bruskeland
Jon Buestad
Ellen Ubostad Haaland
Kari Engedal

Mandal, 25.09.2015

Referat fra styremøte
MØTE NR. 7/15
Dato /tid
Sted
Deltakere

Inviterte til saker
Forfall
Leder av LRMS
interimsstyret
Referent
Kopi til

25.9.2015 - kl 12.30-15.30
Mandal, LRMS
Åseral: Ellen Ubostad Haaland
Marnardal: Rune Bruskeland
Audnedal: Kristine Valborgland
Lindesnes: Jon Buestad
Mandal: Heidi H. Haven
Ansattes representant:
Kari Engedal (NSF, Unio)
Sekretær:
Rune Myrmell
Rune Bruskeland
Heidi Henanger Haven
Rune Myrmell
Alle møtedeltakerne
Saksliste

Sak 1

Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent.

Sak 2

Røntgen
Venter på utspill fra SSHF.

Sak 3

Krav om høyere stilling etter AML
Det er meldt at det kommer til å komme en del krav om økning av stilling etter AML § 149(6). Det er startet en prosess der utarbeidelse av rutiner er en del av prosessen.

Sak 4

Intravenøs behandling i kommunene
Kristiansand kommune har vunnet en sak mot sykehuset jf. avisartikkel i
Fædrelandsvennen den 15. september 2015. Ifølge artikkelen kan ikke SSHF pålegge

kommunene nye oppgaver, deriblant langvarig intravenøs behandling uten at partene er
enig om dette. Denne avgjørelsen skal LRMS også etterfølge inntil det eventuelt er enighet
om en endret oppgavefordeling mellom SSHF og kommunene i Lindesnesregionen.
Sak 5

Statistikk – legevakt og sengepost
Antall henvendelser til legevakten er i økning. Spesielt gjelder dette helger, høytider og
ferier, men også på generelt grunnlag ser man en økning i antall henvendelser. Dersom
antall henvendelser holder seg på samme nivå resten av året så vil antall henvendelser
stige med 10% fra 2014 til 2015.
Dersom det er mulig, er det ønskelig å måle responstiden på telefonhenvendelser. Rune M.
undersøker med Nordialog om dette er mulig.
Fra og med desember 2014 til og med august 2015, har belegget på sengeposten
gjennomsnittlig vært på 30%. Dette er et belegg omtrent på samme nivå som flere andre
tilsvarende ØHD tilbud kan vise til.

Sak 6

Sak 7

Gjennomgang budsjett 2016
Rune M. og Heidi presenterte forslag til budsjett 2016 for styret.
Eventuelt
Ingen saker.

Med hilsen

Rune Myrmell
daglig leder

