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

Mandal, 25.08.2015

Referat fra styremøte
Møte nr. 6/15
Dato /tid
Sted
Deltakere

Inviterte til saker
Forfall
Leder av LRMS
interimsstyret
Referent
Kopi til

28.8.2015 - kl 08.30-11.30
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

Heidi Henanger Haven
Rune Myrmell
Alle møtedeltakerne

Sak 1

Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent, med følgende kommentarer.
 Etter endringer i vedtektene, har nå interimsstyret endret status til et permanent
styre for Lindesnesregionens medisinske senter.
 Selskapsregnskapet er endelig på plass, og det er nå mulig å styre etter budsjettet.
Budsjettet er nå også periodisert.
 BHT – Valget har falt på Bedriftshelsetjenesten Mandal.
 Strategiarbeidet prioriteres utover høsten.

Sak 2

Status økonomi
Rune M. orienterte om den økonomiske situasjonen. Rune M. lager tertialrapport, samt et
notat med innspill til budsjett 2016 og legger dette frem for Rådmannsutvalget den 9/9-15.

Sak 3

Sommeravvikling
Stort sett har sommeravviklingen gått greit, men med noen utfordringer. Blant annet så var
det spesielt stor pågang i Skalldyrhelgen. I tillegg var det noen utfordringer knyttet til
bemanning knyttet til legevaktsentralen. Det er viktig å bemanne denne med faste ansatte.
Erfaringene fra denne sommeren vil bli tatt med til neste sommeravvikling.

Sak 4

Statistikk
Sengeposten hadde et belegg på ca. 43% i juli. Det var den beste måneden så langt.
Det er ønskelig med en statistikk også over besøkstallene til legevakten. Rune M. lager
dette.

Sak 5

Nytt nasjonalt legevaktsnummer - 116117
Dette vil være i drift fra og med 1. september. Informasjon er lagt ut på noen hjemmesider.
Dette vil også være tilgjengelig på LRMS sin hjemmeside fra samme dato. Rune M.
sender informasjon til fastlegene i regionen om dette.

Sak 6

Kortbetaling og gebyr
Det er nå endelig blitt avklart at det ikke er anledning til å ta gebyr for kortbetaling på
betalingsautomaten. For oss vil ikke dette medføre noen endringer, da vi ikke tar et slikt
gebyr i dag.

Sak 7

Arbeidspraksis
Rune M. tar kontakt med NAV og tilbyr en praksisplass innen kontorfag. Det var også
enighet om at det bør vurderes å tilby en lærlingplass innen kontorfag på LRMS fra neste
sommer av. Dette bør i såfall skje i samarbeid med en av eierkommunene.

Sak 8

Bruk av sengene.
Det var enighet om at LRMS har stor grad av frihet ift. utnyttelse av sengene. Det er viktig
å se på muligheter for å øke inntekter evt. dekning for økning av utgifter i slike tilfeller. Er
det ledig kapasitet vil det være positivt om det forsøkes å fylle sengene med andre
målgrupper enn primærmålgruppen.

Sak 9

Eventuelt
www.lrms.no og post@lrms.no er nå opprettet. Nytt visittkort med denne
informasjonen og 116117 er blitt laget.
Det er et stort behov for å oppgradere dataprogrammet som brukes på legevakten. I
dag brukes Winmed 2 legevakt. Dette er et gammelt program som trenger å skiftes
ut.
Røntgen. Det skal være et nytt møte i arbeidsgruppen den 2. september.
LRMS sender 3 personer til legevaktskonferansen.
Kari ytret et sterkt ønske fra ansatte om et økt fokus på fagutvikling. I utarbeidelse
av budsjettet for 2015, var det ikke rom for dette. Dette er viktig å få inn i videre
strategiarbeid.







Med hilsen
Rune Myrmell
daglig leder

