MØTEREFERAT
FAGRÅD HELSE
Møtedato/sted: 05.12.14 kl. 09.00 – 14.30, Stjørdal Rådhus, F-sal
Tilstede:

Ragnhild W. Kvål, Kerstin Rolseth, Hans F. Selvaag, Leif Vonen
Elin Mikalsen og Runar Asp

Forfall:

Inge Falstad, Knut Furuseth, Bitten Scott

Andre:

VARIT v/Elin Darell sak 99/14, Merete Rønningen sak 102/14,
Unni Røkke og Brit Skille 105/14

Saknr
Sak
97/14

Sak
Velkommen
Godkjenning av innkalling og sakliste, saker til eventuelt:


Frist

Sakliste godkjent, med følgende saker til eventuelt:
- FSU barn og unge; implementering av nye retningslinjer
- Nye pasientforløp i sykehuset ved kreftdiagnose
- Rettigheter til fast tilsetting etter 12 mnd. regelen.
- Kort info. VR legevakt og Nødnett

Sak
98/14

Godkjenning av møteprotokoll 14.11.14

Sak
99/14

Felles database – sammenslåing av journaldatabaser i VR
 Jfr. IKOMM presentasjon 14.11.14 – veien videre i VR?



Ansvar

Protokoll godkjent på mail.

-Sammenslåing av journaldatabaser – konsekvenser må utredes og synliggjøres.
-Det er en omfattende jobb å slå sammen – likeså å «trekke seg ut», må avklares.
-Dette er gjort på VR BV og VR PPT – hva er hinderet for å gjøre det på helse?
-Hva er gevinstene ved å slå sammen databasene? Og hva er konsekvensene?
-VARIT utarbeider en ROS analyse og en Kost-Nytte vurdering. Jobben med
klargjøring starter og orienteringssak utarbeides. Ansvar; Systemansvarlig grp.
m/Lena Nordstrøm som prosjektleder.
-VARIT v/Elin jobber med muligheter for ekstern finansiering.

Lena N
Elin

Værnesregionen, som KOMUT organisasjon, vil trolig få forespørsel om å bidra
som spydspiss i blant kommunegruppene ift. nytt journalsystem (doculive), da
i samarbeid med Helseforetakene. Fagråd helse er positiv.
Elin

Jan/feb
2015

Status Helse IT gjennomføres 16.12.14.

Runar

16.12.14

Systemansvarlig HsPro videreføres med 40 % i 2015(dekkes over prosjektmidler)

Elin

Når det gjelder systemansvarlig på større fagsystem bør det organiseres i VR-regi.
Dette drøftes og utredes vinteren/våren 2015 – og tas inn som del av budsjett 16.

Fagråd
VARIT
Systemansv.

- IKOMM vurderes invitert til arbeidsøkt januar/februar 2015 ifm. felles database
Værnesregionen ønsker videre å «stå i front» - ifm. en pasient – en journal .

Sak
100/14

Orienteringssaker
 AU 28.11.14
-Kommunereform – status i kommunene fra AU
-Høringssvar BV og ny organisering i VR BV
 ASU N-T 13.11.14 – 26.11.14 St.Olav
-Referat sendes ut så snart dette foreligger (fra ASU St.Olav sendt 05.12.14)
 Retningslinjer FSU barn og unge – vedtatt og distribuert
-Informasjon og implementering i VR kommuner
 Nye pasientforløp i sykehuset ved kreftdiagnose
-Bekymring ift. samhandlingsaspektet – spes.h.tj og kommune må henge ihop

101/14

Oppfølgingssaker


Felles Ledersamling 3/12 – Refleksjon og veien videre?

-Innspill fra gruppene på ledersamlingen struktureres/systematiseres og legges
ved referatet Fagråd Helse (evt. ettersendes med frist i løpet av 12.12.2014)
-Etatsjefer tar dette med inn i egen kommune.

Runar

12.12.14

Merete
Alle

23.01.15

-presentasjon og gjennomgang av prosjektet velf.teknologi - følgevaluering
ble noe ensidig og «snakket ned». I all hovedsak er prosjektet vellykket,
men kommunene må dyktiggjøre seg på bestillerkompetanse og stille krav
til leverandør.
-Tjenesteledere kjenner seg ikke igjen i presentasjonen som ble fremlagt.
-VR har tatt kontakt med HINT og gitt klar tilbakemelding på at dette ikke
aksepteres. Tas opp internt i HINT av VR v/Solrunn og Fagråd følger opp
saken fortløpende.
Sak
102/14

BPA (brukerstyrt personlig assistent)
-Forvaltningskontor mottar søknader, utreder og fatter vedtak – hvem utfører?
-Stjørdal kommune ønsker å organisere dette selv – i en type vikarpool.
hvordan dette organiseres mv. er ikke konkludert – men vikarpool blir
liggende under en enhet i Stjørdal kommune.
-Frosta kommune organiserer dette i kommunal regi; fortsetter praksis.
-VR kommunene går ikke ut på anbud i saken.
-Løses i kommunal regi – dialog med Forvaltningskontoret
Sak 23.01.15: Praktisk bistand – felles anbud i VR, Merete forbereder sak.

Felles kommuneoverlegefunksjon
Sak
103/14



Saksfremlegg VR kommuner vedrørende felles funksjoner, vedlagt

Fagråd anbefaler etablering av felles kommuneoverlegefunksjoner – benevnt
Samfunnsmedisinsk Enhet i VR – iht. saksfremlegg. Fagråd anser dette som
en klar styrking av samarbeidet i VR. Videre vil en slik enhet styrke tjenestetilbudet i regionen, - og de lovpålagte oppgavene i samfunnsmedisin.
Sak
104/14

Enhet barn og unge – Familiens Hus

 Plan og tanker Stjørdal kommune
Leif gav en orientering om Stjørdal kommune sine «tanker» og foreløpige planer
vedrørende Familiens Hus om samlokalisering av tjenester/enheter for barn og
unge. Det er overførbart til andre kommuner. Leif fremsender presentasjonen til
fagråd.

Leif

VR har fått 390 000 i skjønnsmidler til å utrede et interkommunalt samarbeid.
Hva og hvordan løser vi dette?
Det orienteres om saken i AU 14.01.2015.


Sak
105/14

Psykolog – presentasjon av psykolog og plan for bruk i VR kommunene
-en fast utreisedag i uka til de 4 «småkommunene» - rullering iht. plan
-statusmøte og underveis-evaluering 14.12.14

Leif/Runar

14.01.15

May Sissel
Gunbjørg

Eventuelt

 Rettigheter til fast tilsetting (økt stilling etter 12 mnd. regelen)
– gjelder fast tilsette med deltidsstillinger etter Arb.miljø loven § 14-4a

-orientering gitt og bestemmelsene videresendt.
-VR kommuner ser muligheter/begrensninger, eks. felles vikarpool?
-saken bør drøftes blant personalsjefer i alle kommuner og 1 inviteres inn i
fagråd Helse for orientering til helseledere (bør også inn i Oppvekst), 2015.
Hans F. tar opp saken med personal i Stjørdal K.

Hans F

 Avvikshåndtering
-Settes opp som sak i fagråd 23.01.2015

23.01.15

 Videokonferanseutstyr VR legevakt
-Settes opp som sak i fagråd 23.01.2015.

23.01.15



Møteplan 2015:
-23/1, 13/2, 13/3, 17/4, 8/5, 12/6, 4/9, 2/10, 23/10, 20/11, 11/12
-Det tas sikte på kortere møter når møtene legges ut i kommunen.
 Felles ledersamling 2015
-Planlegges august 2015 (evt. m/overnatting) – primærhelsemelding aktuelt tema.
-Målgruppen for samlingen er etat/sektorsjef og tjenesteledere fagkoordinatorer
og rådgivere ved stab til etat/sektor sjef kan inviteres etter sak/agenda. Vurderes
fortløpende etter tema.
 Nødnett og tema fra legevakt
-Oppstart Nødnett april 2015 (AMK Sør og AMK Nord). Legevakt henger seg på
med håndradioer (oppkobling mot PC skjer høsten 2015).
-Opplæring april/mai (kveldstid for leger) – det settes opp plan for hvem som skal
på opplæring når – dette må følges opp tett – legene må møte på oppsatt dag/tid
-legene må motiveres for å gjennomføre e-læringskurs i forkant (gode erfaringer).
-Ambulansetjenesten driver opplæring – plan legges av ambulansetjenesten
-Alt utstyr er bestilt – oversikt over bestilling er sendt etatsjefer
-Prosedyrearbeid er nærmest ferdigstilt (tilnærmet lik ordlyd i Sør og Nord)
Det gjennomføres fortløpende orientering i Fagråd Helse.
Samarbeidsmøte (2 g. pr. år) VR legevakt legges til Fagråd
-17.04.15
-20.11.15
Medisinskfaglig ansvarlig lege – VR legevakt intensiverer rekruttering/tilsetting




MUNT – saksfremlegg meldingssentral VR – Fagråd januar 2015
Koordinerende Enhet – Rapport – Fagråd januar 2015
Forebyggende tiltak/Lavterskel tilbud VR m/anbefaling – Fagråd februar/mars 2015

August
2015

