
	  

	  

Referat	  møte	  i	  Regionalt	  samarbeidsutvalg	  Setesdal	  og	  legegruppa	  
Lokalmedisinske	  tjenester	  (LMT)	  Setesdal	  
Torsdag 16. februar 2012 kl. 16.00 – 18.00, Hotell Norge, Kristiansand 
 
Tilstede: Adm. Direktør Sørlandet sykehus HF Jan Roger Olsen, fung. klinikksjef 
medisinsk klinikk Else K. Reitan, klinikksjef klinikk for psykisk helse og 
rusavhengighet Anders Wahlstedt, rådmann Bykle kommune Tallak Hoslemo 
rådmann Bygland kommune Åsmund Lauvdal, rådmann Evje og Hornnes kommune 
Jens Arild Johannessen (leder RS), tillitsvalgt for kommunene Alf Morten Tallaksen, 
Fagforbundet, tillitsvalgt for helseforetaket Mette S. Kjos-Hanssen, Norsk 
sykepleierforbund. brukerrepresentant Anne-Lise Chermiti, SAFO, avdelingsleder 
Gunnar Hall Skavoll, Medisinsk avdeling SSK, med. faglig rådgiver/seksjonsoverlege 
Ole Rysstad, geriater Pål Friis, kardiolog Finn Tore Gjestvang, fastlege Evje Ole Kjell 
Gundersen, kommunelege Bygland Anette Skeie, prosjektkoordinator Setesdal 
regionråd Wenche Tangene  
Via videokonferanse: kommuneoverlege i Valle Hanne Straume , kommunelege Valle 
kommune Hallvard Mosdøl, kommuneoverlege Bykle kommune Zoltan Martonfalvy 
 
Forfall: rådmann i Valle kommune Eivind Berg, kommuneoverlege Bygland Åsulv 
Horverak 
 
Møteleder: Jens Arild Johannessen.  
 
1. Presentasjonsrunde rundt bordet. 
2. Gjennomgang av bakgrunn for etablering av RS + valg av organisering for RS i 
Setesdal. Det er besluttet at regionalt samarbeidsutvalg tilsvarer styringsgruppa for 
samarbeidsprosjektet Lokalmedisinske tjenester Setesdal i 2012. Det regionale 
samarbeidsutvalget kan ved behov utvides i tråd med inngått samarbeidsavtale, 
dersom det er behov for det. Det ansees hensiktsmessig å ha ett forum der 
samarbeidsformer og samhandlingsstrategier/-utfordringer mellom kommunene i 
Setesdal og SSHF står på dagsorden.  

Fra samarbeidsavtalen 
Regionalt samarbeidsutvalg skal: 

1. initiere, igangsette og evaluere regionale samhandlingstiltak. 
2. følge opp, vedlikeholde og evaluere delavtaler i egen kommuneregion. 
3. sikre en hensiktsmessig organisering og bemanning av 

samhandlingstiltak som partene blir enige om å iverksette 
4. opprette faggrupper/fagutvalg hvor oppgaven er knyttet opp mot lokale 

behov i denne kommuneregionens ansvarsansvar 
5. sørge for informasjon, forankring og støtte i egen organisasjon om det 



	  

	  

praktiske samhandlingsarbeidet. 
3. Adm. direktør Jan Roger Olsen SSHF og rådmann Jens Arild Johannessen Evje 
og Hornnes kommune formidlet forventninger og mål for samarbeidet sett fra 
henholdsvis sykehusets og kommunenes ståsted. Det etablerte gode samarbeidet 
må videreføres og begge parter opplever at dialogen er meget god og at igangsatte 
prosjekter er et godt utgangspunkt for den videre samhandlingen. Olsen viste til lave 
tall når det gjelder utskrivningsklare pasienter for januar, noe som synliggjør at 
kommunene og sykehuset sammen lykkes med intensjonen om at ferdigbehandlede 
pasienter ikke skal ligge unødig på sykehuset. Det økonomisk uttrekket fra 
helseforetaket er en utfordring, som begge parter ser. For kommunene er 
implementering av reformen og arbeidet frem mot sommeren med alle 
samarbeidsavtalene krevende og volumiøst. Avtalene innholder forpliktelser for 
begge parter og dette må følges opp i organisasjonene. Viktig at det er klart hvordan 
dette skal gjøres og hvem som har ansvaret for dette. God koordinering internt 
mellom kommunene i regionen vil være avgjørende fremover ift. dette arbeidet. Den 
økonomiske situasjonen for kommunene som flg. Av reformen er usikker og det er 
vanskelig å bygge opp nye tjenestetilbud, uten økonomisk forutsigbarhet. 
Samhandlingen har høye transaksjonskostnader og det er viktig å tenke effektive og 
strukturerte former for samhandling, slik at disse blir minst mulig og gevinsten størst 
mulig. Rådmannen i Bykle understreket at forenkling og romslighet bør være stikkord 
for samarbeidet.  
4. Gjennomgang av status og erfaringer fra prosjekt LMT. 
Geriatri: Pål Friis har besøkt alle kommunene ila høsten. Kommunene har sett på 
dette som meget nyttig. Det interkommunale demensteamet ivaretar kartlegging m.v 
ift personer med demens, så samarbeidet har i første rekke dreid seg om 
journalgjennomgang og medisinering på sykehjemmene. Det er gode legetjenester 
på sykehjemmene i Setesdal. Usikkert om samarbeidet reduserer kommunenes 
sykehusbruk? Kan bidra til å styrke sykehjemsmedisinen lokalt.  
Mulig å utvide samarbeidet til å gjelde geriatriske pasienter som bor hjemme? 
Geriatrisk poliklinikk? En mer fornuftig medikamentbruk hos hjemmeboende vil gi 
effekt på sykehusinnleggelsene.  
 
Kardilogi: 81 konsultasjoner høste 2011. Tilgjengeligheten bra, kort ventetid. Forslag 
til hvordan dette kan bli noe mer enn rene konsultasjoner, noe som er hensikten med 
prosjektet. Kompetanseoverføring til legene og annet helsepersonell, undervisning, 
hospitering osv. viktig å få på plass også for kommunene øverst i dalen. ”Bestilling” 
og behov må komme fra kommunene. Felles visitt på sykehjemmene i alle 
kommunene kan avtales. Notat fra Gjestvang ligger vedlagt.  
 
Diabetes: Ingen henvisninger. Betyr det at det ikke er behov? Her må kommunene på 
banen og definere behov. 
 
 



	  

	  

5. Satsingsområder og samarbeid om desentraliserte spesialisthelsetjenester og 
kompetanseoverføring i 2012 i prosjektet Lokalmedisinske tjenester i Setesdal.  
Igangsatt prosjekt innen kardiologi og geriatri videreføres i 2012. Legene i Setesdal 
møtes ila kort tid og drøfter behov og mål for satsingen i 2012. Dette bringes tilbake 
til helseforetaket via prosjektleder (senest innen 3 uker). 
 
Straume påpekte at det forebyggende aspektet er viktig å må trekkes inn. 
Kunnskapsbasert tilnærming; vi må vite noe om hva som virker. Tidlig intervensjon i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten; hvordan får vi til det?  
 
Brukerrepresentanten Chermiti etterlyste  "Et tverrfaglig smertebehandlingstilbud" og 
påpekte at dette er av stor betydning i arbeidet med reformen.  Det finner ikke noe 
tilbud på Agder i dag, for pasienter med kroniske smerter /sammensatte behov. Dette 
har vært drøftet I prosjektet I 2011, uten at en har fulgt det opp som et eget 
satsingsområde. Smertepoliklinikk eller lignende - behov ift dette? Prosjektleder 
følger opp og tar det med videre i prosjektet.  
 
Hovedmål for prosjektet er  
- KOMPETANSEOVERFØRING/-DELING 
innen de definerte diagnoseområdene. 
 
Rus og psykisk helse: Wahlstedt orienterte om arbeidet i Klinikk for psykisk helse og 
rus som er igangsatt ift reduksjon av antall senger i Distriktspsyk. senter Aust-Agder. 
Det er behov for flere sengeplasser til rusbehandling. DPS senger skal reduseres på 
Agder med 15. Er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med dette, der Setesdal er 
representert. Mulig med mer rusrelatert behandling på Byglandsfjord vil bli utredet. Vil 
kunne føre til større behov for somatikkompetanse. Det kan være kompetanse i 
kommunene som spesialisthelsetjenesten kan ha behov for. Muligheter for 
samarbeid om dette.  
6. Oppsummering og konkretisering av det videre arbeidet.  
Se pkt. 5. 
Wahlstedt påpekte at vi sammen må bringe inn behovet for nye former for 
konsultasjonstakster til KS og statlige myndigheter.  
Gundersen: Viktig med involvering og imformasjon til alle kommunene. Politisk 
forankring viktig for å lykkes. Politikerne må ha eierskap til prosjektet og føle at de 
bidrar med noe som er bra for innbyggerne. 
Chermiti: For pasienten er trygghet det viktigste. Når kommunene skal ta over 
oppgaver, så må pasienten være trygg på at den som skal yte hjelpen har den 
nødvendige kompetansen.  
 
Det er brukerrepresentasjon i RS og i flere av delprosjektene. 
Brukerrepresentasjonen ansees ivaretatt i den nåværende organiseringen av 
samarbeidet mellom Setesdalsregionen og SSHF.  



	  

	  

 
Det er viktig å informere bredt om samhandlingsaktivitetene. Både SSHF og 
regionrådet publiserer samhandlingsinformasjon på sine nettsider. Regionrådet gir 
også ut nyhetsbrev som distribueres til alle politikerne i Setesdal + til helsepersonell 
og andre. Nyhetsbrev nr. 2 utgis 20/2.  
http://sshf.no/fagfolk/samhandling/Sider/side.aspx 
http://setesdal.no 
 
Referent Wenche Tangene 
 
Vedlegg:  
Diskusjonsnotat fra Gjestvang – mulige samarbeidsområde 
 
Erfaringer	  fra	  Evje.	  
Mailnotat	  fra	  Finn	  Tore	  Gjestvang,	  kardilog	  
	  
Vi	  er	  ordentlig	  på	  gang	  nå,	  utstyr	  fungerer.	  Men	  vi	  må	  gjøre	  dette	  til	  mer	  
enn	  en	  konsultasjonspoliklinikk.	  
Virksomheten	  bør	  omfatte:	  

1.       Konsultasjoner	  
2.       Felles	  konsultasjoner	  pasient/kardiolog/fastlege	  
3.       Undervisning	  kardiolog-‐fastlege	  
4.       Undervisning	  sykepleier	  SSK	  –	  

hjemmesykepleie/sykehjemspersonale	  
5.       Visittgang	  sykehjem	  med	  tilsynslege	  (4	  sykehjem)	  

	  	  
Vi	  må	  utvikle	  disse	  punktene.	  
Foreløpig	  tiltak:	  

1.       Ftg	  visitt	  Evjeheimen	  20	  .mars	  
2.       Hjertesviktsykepleier:	  Undervisning	  i	  løpet	  av	  våren.	  Positiv	  

tilbakemelding	  fra	  Anne	  Brit	  Viste,	  Hjertedagsenter.	  
3.       Undervisning	  leger:	  Ønske	  om	  emne,tid,	  sted	  må	  komme	  fra	  

fastlegen.	  
	  	  

Finn	  Tore	  Gjestvang	  
seksjonsleder	  
 
 


