
	  

	  

Referat	  møte	  i	  Regionalt	  samarbeidsutvalg	  Setesdal/styringsgruppa	  
Lokalmedisinske	  tjenester	  (LMT)	  Setesdal	  
Onsdag 13. juni 2012 kl. 10.00 – 12.00, Formannskapssalen, Kommunehuset 
Evjemoen 
 
Tilstede: Klinikksjef medisinsk klinikk Nina Iversen, brukerrepresentant Anne-Lise 
Chermiti, SAFO, Rådmann Bykle kommune Tallak Hoslemo, rådmann Evje og 
Hornnes kommune Jens Arild Johannessen (leder RS), tillitsvalgt for kommunene Alf 
Morten Tallaksen, Fagforbundet, avdelingsleder DPS Aust Agder Henning Garsjø (for 
Anders Wahlstedt), tillitsvalgt for helseforetaket Mette S. Kjos-Hanssen, Norsk 
sykepleierforbund, prosjektkoordinator Setesdal regionråd Wenche Tangene  
 
Forfall: Leder klinikk for psykisk helse Anders Wahlstedt,  
 

1. Statusrapport for LMT. Henning Garsjø orienterte om status på Byglandsfjord. 
Fra 1/9 blir 8 av 15 plasser knyttet til ARA, 7 plasser til DPS Aust-Agder. 
SSHF sluttfører planen og ønsker møte om videre samarbeid når ny modell er 
etablert. Modellen skal evalueres i løpet av 2013. SSHF ønsker et samarbeid 
både på strategisk- og klinisk nivå.  

• Ansvarsforhold knyttet til dagtilbudet må avklares.  
• Akuttambulant team skal være operativt fra 1/1-13. Trygghetsskapende 

instans; ”brukerstyrte senger” – hva kan kommunene bidra med her? 
• Henvisningsinstans til akuttambulant team. 
• Erfaringskonsulenter ansatt i KPH koordinerer samarbeid med 

brukerorganisasjoner. 
• Statlig refusjon for pasienter som koster mer enn 800.000; bofellesskap 

i Arendal et samarbeid mellom flere kommuner.  
2. Orientering om prosjektsøknader 

• LMT søknad Helsedirektoratet – prosjektet har fått tildelt kr. 400.000,- 
betydelig mindre enn det vi søkte om. 

• Desentralisert Holter – prosjektet har fått tildelt kr. 400.000,- fra 
Helsedialog 

• Hørselsrehabilitering/hørselskoordinator – vi har ikke fått eksterne 
tilskudd til dette prosjektet. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg høsten 2012, jfr. inngåtte samarbeidsavtaler med 
SSHF og etablering av faggrupper m.m.  
 

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. 
 
Saker som bør drøftes til høsten: 
• Prioriteringer i Setesdal, jfr. bl.a delavtale 1 pkt. 12.1:   
”Av de områdene som fremgår av kapittel 8.0 er partene enige om å prioritere 
følgende diagnosegrupper/områder for utredning innen 1/7 – 2013 (ikke prioritert 
rekkefølge): 

o Legemiddelliste som fungerer mellom nivåene 
o Forsterket samhandling om personer som trenger langvarig oppfølging fra 

begge nivå innen psykisk helse- og eller rus  
o Behandling og omsorg av pasienter i livets siste fase 
o Kvalitetssikring av prehospital vurdering”	  

• Trafikkmedisin og førerkortvurderinger; mulig samarbeidsområde? 
SSHF utreder hva de skal gjøre med dette. Er et tilbud til inneliggende 
pasienter. Ikke nødvendigvis en spesialisthelsetjeneste? SSHF har en 
bilsimulator på Kongsgård. Mulig å søke forskningsmidler til dette? 
Samarbeid med forsikringsbransjen? Det er en gruppe under etablering 
og kommunene inviteres til å delta der. SSHF må ta de inneliggende 
pasientene, andre kan kommunene ta? Det foreligger en rapport som 
kan oversendes. Nina sender over skisse til prosjektet. 

• Overvekts behandling/ samarbeid med Evjeklinikken? Hvor lange 
avtaler er inngått mellom Evjeklinikken og Helse Sør-Øst? Hvem kan 
yte tjenestene billigst? Mulig å anmode om å inngå avtale om å overta 
den konservative overvektsbehandlingen fra SSHF. Jens Arild melder 
dette tilbake til Evjeklinikken.  

• Faggruppe for etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, jfr. delavtale 
4 – oppnevning og sammensetning av faggruppa. 

Det er viktig for SSHF å etablere faggrupper på tvers av kommunene, slik 
at en får etablert en lik praksis.  

4. Orientering smertebehandling SSHF. Utredet i 2010, vedtatt å opprette en 
tverrfaglig smertepoliklinikk. Tradisjonelt knyttet til anestesi, dagens 
retningslinjer anbefaler en tverrfaglig tilnærming somatikk/psykiatri. Vil 
antageligvis bli lokalisert til sykepleieskolen i Arendal. Ikke penger i budsjettet i 
år, men det er etablert en arbeidsgruppe i samarbeid med en gruppe i Helse 
Sør-Øst, mål om å komme i gang i 2013 i regi av kirurgisk klinikk. Burde 
kanskje etablere et fagnettverk på dette på Agder. 

5. Møteplan høsten 2012: 



	  

	  

• Onsdag 12. September kl. 10 -12 Evje 
• Onsdag 14. November kl. 9 -11 SSK (Nina booker møterom). 

 
 
 

 
NESTE MØTE I STYRINGSGRUPPA/REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG ER 
ONSDAG 12. SEPTEMBER KL. 10 – 12 I KOMMUNESTYRESALEN PÅ 
EVJEMOEN. 
 
 
 
 


