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Referat tirsdag 5. juni 2012
Møte Fagforum mestring & rehabilitering
Lister vgs, avdeling Kvinesdal kl. 9 - 14
Brukerrepresentanter:
 Elisabeth Grytten, NHF
 Odd Salen/ Lister brukerutvalg
Flekkefjord:
 Elin Loga, oppsøkende helsearbeider
 Rigmor Fanuelsen, rehab.hjelpepleier
 Tone Lise Endresen Aase, ledende helsesøster
Hægebostad:
 Arnfinn Hobbesland, avdelingsleder
Kvinesdal:
 Jane Karin Jakobsen, hjelpepleier
 Linda R. Ryerson, ergoterapeut
Lyngdal:
 Beate Olsen, fysioterapeut
SSHF:
 Siri Vegge, sykepleier
 Lege Anneus
Sørlandets rehabiliteringssenter:
 Reidunn M Bulut, daglig leder
NAV:
 Øyvind Johanesen, Flekkefjord
Farsund:
 Else Svendsen – ergoterapeut
Flekkefjord:
 Bernhard Nilsen kommunalsjef
Hægebostad:
 Jerry Brastad, kommunalsjef
 Johan Hallmann, kommunelege
Kvinesdal:
 Anne Berit Å Hansen, kommunalsjef
 Randi Larsen, Folkehelsekoordinator
 Line Daastøl, enhetsleder
Lyngdal:
 Maren Bøe, sykepleier
Sirdal:
 Inger Marie Rokstad, ergoterapeut
 Anne Sofie Stegemoen, sykepleier
SSHF:
 Kari Håheim, geriatrisk daghospital
 Laila Jonassen, ergoterapeut
Sørlandets rehabiliteringssenter:
 Elin Rishovd Korsveien, fysioterapeut
NAV:
 Øyvind Johanesen, Flekkefjord

Helsenettverk Lister

Inger Marethe Egeland, prosjektleder
Cathrine Welde Lundegaard, ListeRehabiliterin
Merete Langeland, Lister mestringsteam
Frode Tesaker, Lister mestringsteam
Elizabeth Andersen, Lister mestringsteam

Møte Fagforum Mestring og Fagforum Rehabilitering,
KL 9 – ca. 14 inklusiv lunsj
1. Godkjenning av referat
Referat godkjent
2. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
3. KOLS og søvnprosjektet v/Camilla Gabrielsen
Camilla jobber på SSHF Kristiansand med kols/lungepasienter og spesielt med søvn.
Se vedlegg.
Camilla viste e-læring for kols: brukere, personale på to nivå. www.sshf.no, velg
undervisning.
Camilla har søkt stillingen som kolskoordinator i Lister mestringsteam. Helsenettverk
Lister har møte torsdag 7.6., da vil det bli avgjort hvordan de tildelte midler skal brukes.
Vi fikk kun 550.000,- til prosjektet.
4. Praksiskonsulent Trine Nesheim
Praksiskonsulent jobben ble innført i Danmark på 90 tallet. Det er et nettverk for leger,
sykepleiere i kommuner og sykehus. Det dreier seg om små stillingsprosenter.
MÅL: å skape et helhetlig og godt pasientforløp i og mellom tjenester for pasienten.
Samhandling, brukerperspektiv og gode samhandlingsarenaer, gode rutiner og
behandlingslinjer.
Trine jobber med ulike nettverk/partnere: OSS, Helsenettverk Lister, Med. Avdeling,
LMS, ledergrupper, Undervisningssykehuset i Sogndalen etc.
Utvikle gjensidige hospiteringsordninger for å gi pasienter gode overganger, sikre at
utstyr er på plass.
Kurs med fokus på Samhandlingsreformen, for eksempel nevrologi, psykiatri.
Samarbeid med DPS, sikre et samarbeid med kommuneoverlegene: tilsyn, Ø hjelp,
henvisningsrutiner., samarbeid med fagforum psykisk helse.
Kompetanseutvikling og prosjekter for eksempel “raskere tilbake”.
Fokus på utskrivningsrutiner, kartlegge erfaringer fra kommunene: de opplever at
SSHF skriver ut pasienter fort, SSHF: opplever at kommunene tar over raskere.
Økonomien styrer mye, kanskje for mye.
Viktig å få god kommunikasjon mellom kommuner og SSHF, unngå unødige og
uheldige rutiner, pasienten må være i sentrum. Feil dersom kommunene ikke får tid til å
forberede tilbakeføring, vondt å se hvis økonomiske hensyn går ut over pasienter. Etisk
vanskelig.
Samhandlingsreformen og nye utskrivningsrutiner er kun 5 måneder – mye
barnesykdommer, egentlig fungerer mye bra, vi må være rause med hverandre, SSHF
flinke på samarbeid og kommunene i Lister jobber veldig bra “dere må være stolte” sa
Trine, som kan hjelpe å øke forståelsen mellom nivå, sette pasienten i sentrum.

5. Cathrine: informasjon om søknader og Rehab uka
Cathrine orienterte om ny søknad, se vedlegg.
KUA i Lyngdal er avlyst i 2013, har allikevel søkt om midler. Dersom noen har gode
forslag til foredragsholdere – gi beskjed til Cathrine
Betegnelsen geriatrisk daghospital er uheldig. For mange, som ikke er eldre, føles det
ubehagelig og stigmatiserende å bruke ordet geriatrisk. Burde være vekt på
rehabilitering og sørge for at alle får et skikkelig tilbud
Betegnelsen geriatrisk har en faglig bakgrunn og 95% av brukere er eldre. Men mange
flere har behov for rehabilitering.
I jobben med behandlingslinjer ble betegnelsen geriatrisk tatt opp flere ganger, men det
virker som dette må løftes høgt opp hvis navnet skal endres.
6. Elizabeth: nye søknader: Lister mestringsteam og Lister ernæring
Elizabeth presenterte evaluering av prosjektet LMS – se vedlegg.
Deretter om søknaden Lister LMS. Søknadssummen var 1.6 mill og vi fikk 550.000,-.
Det er ca. 300.000, igjen – totalt ca. 850.000,-.
Det dekker to stillinger på 60 % i ca. 11 måneder.
Det ble forslått å fortsette Meretes engasjement som diabeteskoordinator og tilsette
Camilla som kolskoordinator. De fleste kommuner har fysioterapeut.
Blir behandlet i Helsenettverk Lister torsdag 7.6.
Lunsj 11.10 – 11.45
7. Inger Marethe Egeland: samarbeidsavtaler, velferdsteknologi
IME orienterte om samarbeidsavtalene. Spesielt 1, 2, 3, 4 og 6. Se vedlegg.
Etter hvert som avtalene godkjennes av kommunene legges de ut på www.lister.no
Deretter presenterte IME prosjektet Lengre i eget liv. – Velferdsteknologi: Bolig 2015 i
Kvinesdal og Hjem 2015 i Lyngdal viser hvordan boligen kan tilpasses den enkelte.
Viste en film som kan sees på You tube: Lengre i eget liv.
Helsenettverk Lister har fått tildelt midler, 300.000,- kr til prosjektet Lindring i Lister.
Målgruppen er kolspasienter. (søkt 450.000,-).

8. eventuelt
Siv Magnussen, P.hd. student Senter for omsorgsforskning og Høgskolen i Gjøvik
ønsker å intervjue deltakere til hennes prosjekt/avhandling: “Hvordan blir
lokalmedisinske sentere/tjenester som organisasjonside forstått, oversatt og
konkretisert, og vhordan varierer dette mellom ulike interkommunale
samarbeidsregioner”
Hun ønsker å intervjue: Inger Marethe, Bernhard Nilsen, Anne Berit Hansen, Kari
Håheim, Cathrine Lundegaard, Frode Tesaker og Elizabeth Andersen.
Vi foreslår (hun ønsker forslag): Merete Langeland, Odd Salen og Arnfinn Hobbesland.

9. Besøk i Bolig 2015 kl 12.30 v/ Cecilie Karlsen
Cecilie ga en flott omvisning og introduksjon til Bolig 2015.

Kvinesdal, 5.6.12
Elizabeth Andersen

