Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Teams
25.03.2021
Kl. 14:00

Følgende medlemmer møtte
Nina Westerlund Lie
Sahar Bayati
Svein Inge Huseby
Anders Amundstad-Balle
Kjell Sternhoff
Tom Landås
Ove Ellefsen
Lise Synnøve Neeraas Langåker
Monica Tindeland

Parti
AP
AP
Frp
H
H
Krf
PP
SV
V

Andre som møtte:
Anne Bjørnstad
Knut Arne Askeland
Leif Birkeland
Solveig Østrem Helgeland
Åge Johannes Hansen

Møtenotater:
Innkalling godkjent.
Saksliste godkjent med 1 sak under eventuelt fra Amundstad-Balle(H).
Lise Synnøve Neeraas Langåker, Svein Inge Huseby og Tom Landås godkjenner dagens protokoll.
Kommunaldirektør Knut Arne Askeland orienterte vedr korona situasjonen i kommunen.
Eventuelt:
Oversendelsesforslag fra FrP, V og H.
1) Utvalg for helse omsorg -og sosiale tjenester ber kommunedirektøren om en sak som
belyser hvordan psykososialt kriseteam i Haugesund fungerer. Saken bør belyse
følgende forhold, som et minimum:
a. hvilke "kriser" utløser reaksjon/handling fra kriseteamet?
b. hvem består kriseteamet av, og hvilke forutsetninger har de til å bistå
mennesker i de ulike situasjonene?
c. Hvordan differensierer kommunen tilbudet til de ulike gruppene som mottar
krisehjelp?
d. Hvordan jobber kommunen for å videreutvikle psykososialt kriseteam?

Gjennomføres det brukerundersøkelser/oppfølging i etterkant, for eksempel.
Forslaget ble enstemmig vedtatt med orientering i saken til neste møte.

Underskrifter:
Lise Synnøve Neeraas
Langåker

Svein Inge Huseby

Tom Landås
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Sakliste
Sak nr.
003/21
004/21
005/21

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Oversikt folkehelsestatus for Haugesund kommune 2021
Samarbeid om sårbehandling
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003/21 Samlesak for referatsaker

25.03.2021 Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Behandling
Referatsakene tatt til orientering.
UFHOS - 003/21 Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering.

004/21 Oversikt folkehelsestatus for Haugesund kommune 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer innen
folkehelsearbeidet i kommunen.

Vedtak som innstilling fra Utvalg for kultur, idrett og frivillighet - 24.03.2021 - 012/21
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer
innen folkehelsearbeidet i kommunen.

24.03.2021 Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Behandling
Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, orienterte i saken.
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFKIF - 012/21 Vedtak:
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer
innen folkehelsearbeidet i kommunen.

25.03.2021 Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Behandling
Tom Landås, foreslått av Tom Landås, Kristelig Folkeparti
Nytt punkt 3: Tiltak og mål i dokument «Folkehelse status 2021» innarbeides i kommunens
temaplaner.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Tilleggsforslaget fra Landås(KrF) ble enstemmig vedtatt.
UFHOS - 004/21 Vedtak:
1. Statusoversikt tas til orientering
2. Oversiktsdokument og tilhørende datagrunnlag danner grunnlag for prioriteringer innen
folkehelsearbeidet i kommunen.
3. Tiltak og mål i dokument «Folkehelse status 2021» innarbeides i kommunens temaplaner.

005/21 Samarbeid om sårbehandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Tjenesteavtalene mellom Haugesund kommune og Helse Fonna omfatter en avtale
om gjensidig hospitering. Innenfor rammene av denne vil det bli iverksatt en
hospiteringsordning mellom Haugesund kommune og Helse Fonnas sårpoliklinikk
ved Stord Sykehus.
2. I samarbeid med HVL og Helse Fonna skal det arrangeres kurs, seminar eller
konferanse hvor sårproblematikk skal være hovedtema.
3. Tiltak ut over punkt 1 og 2 må understøtte gjeldende oppgavefordeling mellom
kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten innenfor sårfeltet.

25.03.2021 Utvalg for helse, omsorg og sosialtjenester
Behandling
Sårbehandling, foreslått av Nina Westerlund Lie, Arbeiderpartiet
Nytt punkt 4
Utvalget ber samtidig kommunedirektøren om å sørge for en tydelig videreutvikling av vår innsats for
våre brukere ved å skaffe nødvendig adekvat utstyr ( som håndholdt Doppler-apparat) til
sårdiagnostikk og behandling av våre tjenestemottakere.
Opplæring rundt bruk av utstyr bør gis i forbindelse med hospitering.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Westerlund Lie(A) ble enstemmig vedtatt.
UFHOS - 005/21 Vedtak:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Tjenesteavtalene mellom Haugesund kommune og Helse Fonna omfatter en avtale
om gjensidig hospitering. Innenfor rammene av denne vil det bli iverksatt en
hospiteringsordning mellom Haugesund kommune og Helse Fonnas sårpoliklinikk
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ved Stord Sykehus.
2. I samarbeid med HVL og Helse Fonna skal det arrangeres kurs, seminar eller
konferanse hvor sårproblematikk skal være hovedtema.
3. Tiltak ut over punkt 1 og 2 må understøtte gjeldende oppgavefordeling mellom

kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten innenfor sårfeltet.
4. Utvalget ber samtidig kommunedirektøren om å sørge for en tydelig videreutvikling av vår
innsats for våre brukere ved å skaffe nødvendig adekvat utstyr ( som håndholdt Dopplerapparat) til sårdiagnostikk og behandling av våre tjenestemottakere.
Opplæring rundt bruk av utstyr bør gis i forbindelse med hospitering.
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