
 

 

 

 

  
 

Til 

Styremedlemmer mfl i Østre Agder 

       Arendal 6.mars 2017 

 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 3.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. 
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, ordfører 
Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune, ordfører Kirsten Helen Myren, 
Vegårshei kommune, Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune, 
Ordfører Reidar Saga, Åmli kommune, ordfører Inger Løite, Gjerstad 
kommune, ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører Ove 
Gundersen, Froland kommune og opposisjonsleder Anders Kylland – 
Arendal.  

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland hadde forfall og for han møtte 
fylkesvaraordfører Jon Olav Strand. 

Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet. 

Fra rådmennene møtte: Trond Aslaksen, Risør, Christina Ødegård, Åmli, Ole 
Petter Skjævestad, Vegårshei, Harald Danielsen, Arendal, Jarle Bjørn 
Hanken, Tvedestrand, Torill Neset, Gjerstad og konstituert rådmann Øystein 
Bråstad, Froland, og fungerende fylkesrådmann John Bergh Aust-Agder 
fylkeskommune . Tone Marie Solheim, Grimstad møtte fra kl.10. 

Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.  

SAKSLISTE: 
 
Sak 12/17 Godkjenning av referat fra styremøtet 20.01.2017 
  Vedlagt følger referat fra styremøtet 

  Vedtak: 

  I sak 10/17 er andre avsnitt i vedtaket er ikke korrekt – det skal 
lyde: Det søkes om skjønnsmidler med kr.100.000 som inngår i 
finansieringen. Styret stiller en garanti på kr.150.000 fra Østre 



 

 

 

 

Agder sekretariatsfond. Samlet ramme for utredningen er 
kr.250.000. 

 Ut over denne korreksjonen godkjennes referatet. 

Sak 13/17 Orientering om forskningsprosjektet Samhandling mot 
barnefattigdom - Bedre og mer effektive målrettede 
tjenester for levekårsutsatte familier 

 Prosjektleder v/Anne-Marit Eppeland Bilstad fra Åmli 
kommune og forsker Nils Fredrik Gahrman Johansen fra 
Agderforskning presenterer prosjektet. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

Sak 14/17 Regnskap Østre Agder 2016  
 

Vedtak: 
Regnskapet for Østre Agder 2016 godkjennes 
 

Sak 15/17 Fondsbruk og fondsavsetninger 2016  

 Vedtak: 

   Fondsbruk og fondsavsetninger for 2016 godkjennes. 

Sak 16/17 Årsmelding for Østre Agder 2016 

Vedtak: 
Styret godkjenner årsmelding for Østre Agder 2016. 

Sak 17/17 Evalueringsprosessen i Østre Agder 

 Styreleder Per Kristian Lunden gjennomgikk en presentasjon 
av den eksterne rapporten fra Agderforskning. 

 Vedtak: 

Styret legger den eksterne evalueringsrapporten sammen 
tidligere mottatt internevaluering og oversikt over 
samarbeidsrelasjoner til grunn for det videre arbeid med 
evaluering av virksomheten. Styret vil i sitt møte 24.mars 
drøfte opplegget for møterunden til folkevalgte organ i 
medlemskommunene. Styret ønsker å kunne legge fram noen 
ulike forslag til styringsmodeller for samarbeidet som kan 
drøftes i kommunene. 



 

 

 

 

Sak 18/17 Iverksette prosjekt med sikte på å framskaffe bedre 
styringsdata for bruk av KØH-tilbudet. 

 Vedtak: 

 Styret ber om at saken oversendes Helse og 
omsorgslederforum slik at de kan komme med en anbefaling i 
saken. Styret delegerer til rådmannsgruppen å ta stilling til om 
prosjektet skal iverksettes  

 

Sak 19/17 Eventuelt 

Utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo og lokalisering 
av statlige arbeidsplasser i regionen i forbindelse med 
vedtaket om ny region i Agder ved sammenslåing av Aust-
Agder og Vest-Agder. 

Vedtak: 

Styretoppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 

Leder opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal 

Ordfører Kjetil Glimsdal – Grimstad 

Ordfører Reidar Saga – Åmli 

Rådmann Harald Danielsen 

Styret ber fylkesutvalget om å utnevne et medlem fra 
fylkeskommunen til arbeidsgruppen. 

Styret ber arbeidsgruppen om å fremme forslag til et budsjett 
for sitt arbeid. 

E18 

Ordfører Jan Dukene redegjorde for pågående drøftelser og 
planprosesser som pågår mellom Nye veier, utførende 
entreprenør AF-gruppen og de to kommunene. Det er fortsatt 
ingen avklaring i forhold til om strekningen vil få lys jfr styrets 
uttalelse i siste styremøte. 

Grenlandsbanen 

Leder for Jernbaneforum sør fylkesvaraordfører Jon Olav 
Strand orienterte om de positive signaler som foreligger fra 
statsminister og samferdselsminister vedrørende avsetning av 



 

 

 

 

planleggingsmidler til Grenlandsbanen i forslaget til NTP som 
enda ikke formelt er fremmet overfor Stortinget. 

Sekretariatet opplyste at det foreligger en tilbakemelding fra 
Jernbaneverket til det utredningsarbeidet styret gjorde 
vedrørende lokalisering av ny stasjon til Brokelandsheia. Styret 
ba om at denne tilbakemeldingen ble sendt til medlemmene. 

Grønne datasentre 

Ordfører Ove Gundersen i Froland opplyste at kommunen 
sammen med Østre Agders prosjektleder for oppfølging av 
Strategisk næringsplan Bård Vestøl Birkedal og Aust-Agder 
fylkeskommune hadde avholdt et møte med Arendal 
fossekompani AS for å drøfte aktuelle forretningsmuligheter 
knyttet til lokalisering av grønne datasentre i området ved 
Bøylefoss. Det offentlige ved regionalt næringsfond og 
selskapet har avsatt midler for å kunne gå videre med 
utredning av disse forretningsmulighetene. 

Støtteuttalelse til opprettholdelse av akuttfunksjoner ved 
Flekkefjord sykehus 

Fra Ordfører Robert Cornels Nordli forelå det et forslag til 
uttalelse vedrørende akuttilbudet ved Flekkefjord sykehus. 
 
Vedtak: 
Styret slutter seg til uttalelse vedrørende akuttilbudet ved 
Flekkefjord sykehus. 
 
Kommunestruktur 
Styret drøftet hvordan en vil forholde seg til konsekvensene av 
regjeringens forslag til endringer i kommunestrukturen uten at 
det framkom forslag til nye initiativ innenfor rammen av Østre 
Agder. 
 
Endring av tidspunkt for planlagt styremøte 24.mars 
Med bakgrunn i at KS har lagt neste møte i Sørlandstinget til 
vår planlagte møte dato, ble det behov for å endre dato for 
styremøtet. 
 
Vedtak: 
Planlagt styremøte 24.mars flyttes til 31.mars og møtested 
endres fra Åmli til Arendal. 
 
Etablering av anlegg for produksjon for Biozin på Jordøya 
i Åmli. 
Ordfører Reidar Saga orienterte om at det nå er gått en 
henvendelse fra Åmli til de andre medlemmene i Østre Agder 



 

 

 

 

for å avklare viljen til å bidra i tilretteleggingen for denne 
satsningen. Det er nå avklart at eventuelle bidrag fra 
kommunene først skal skytes inn når et bindende 
investeringsvedtak for anlegget i regi av Biozin as foreligger. 
 

Referent 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder  
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Notat vedrørende anmodning om lokalisering av den statlige virksomheten 
Fredskorpset til Arendal og eksisterende fagmiljø knyttet til FN-huset der.  
 

Østre Agder som omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, 
Gjerstad og Åmli er kjent med at regjeringen vurderer å flytte ut statlige virksomheter fra Oslo. 
Herunder virksomheten i den norske del av Fredskorpset. Regionen ønsker å fremme forslag om at  
denne utflyttingen bør vurderes knyttet opp mot FN-huset i Arendal og den internasjonalt orienterte 
virksomheten der. 

Faglige forutsetninger:  

Utenriksdepartementet har gjennom sin finansiering av GRID-Arendal en betydelig internasjonal 
virksomhet med vekt på møte klodens miljøutfordringer. Fagmiljøet har et sterkt internasjonalt preg 
med medarbeidere fra svært mange land.  

Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen representerer et meget sterkt faglig miljø knyttet til 
biologisk mangfold og forsvarlig forvaltning av maritime ressurser. Dette arbeidet har fått et meget 
internasjonalt preg med vekt på forvaltning av kystsonen. 

Næringslivet i regionen har et meget internasjonalt preg. GARD er en av verdens største 
forsikringsvirksomhet innenfor maritime næringer og bestitter meget høy kompetanse i forhold til 
internasjonal jus og klimautfordringer. 

Agder universitet med lokasjoner i Grimstad og Kristiansand vil kunne være attraktive 
samarbeidspartnere for et statlig landbruksforvaltningsmiljø knyttet til regionen. 

Aktiviteten i Røde Kors er sterk og den er sentrert omkring Røde Kors huset. Det legger til rette for 
nært samarbeid med NGO-er. 

Gjennom Eureka kompetanse som er en undervirksomhet i Arendal kommune er det tilrettelagte 
lokaler for kurs- og opplæringstiltak som vil være nyttig for virksomheter som driver mye utadrettet 
virksomhet. Arendalsuka er et arrangement som benyttes mye av virksomheter med tilhold til 
regionen for å skape debatt og interesse for ulike arbeidsfelt. Fredskorpset vil positivet kunne bidra 
til økt internasjonalt fokus på miljø og utvikling. 

Geografiske forutsetninger: 

Reiseavstanden fra Arendal til nærmeste flyplass Kjevik er 50 minutter. Denne flyplassen har gode 
nasjonale, men og en del internasjonale forbindelser. Reiseavstand til Torp er om lag 2 timer. 

Arendal har buss- og togforbindelse til Oslo fra kl.05-19 med en gjennomsnittlig frekvens på en gang 
i timen. Reisetid om lag 4 timer. Ved bruk av bil er reisetiden om lag 3 timer og 15 minutter. 
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Regionen har et variert arbeidsmarked. Både Tvedestrand, Grimstad og Lillesand ligger innenfor en 
pendlingsavstand på 30 minutter fra Arendal. Det bør åpne gode muligheter for at ektefelle kan finne 
relevant arbeid. 

Arendal og Østre Agder regionen har et bredt kulturtilbud, med både internasjonalt, nasjonal, 
regionalt og lokalt tilbud innen mange felt – musikk, teater og dans. Det er et godt tilbud av 
festivaler med CanalStreet, Kammermusikkfestival, Trebåtfestival og Villvin håndtverksfestival som 
lokale høydepunkt. 
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Notat vedrørende anmodning om lokalisering av statlige funksjoner 
knyttet til landbruksforvaltning til Grimstad  
 

Østre Agder som omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, 
Gjerstad og Åmli er kjent med at regjeringen vurderer å flytte ut deler av den statlige 
landbruksforvaltningen fra Oslo. Regionen ønsker å fremme forslag om at deler av denne 
utflyttingen bør vurderes lag til Landvik i Grimstad kommune. 

Forutsetninger:  

I Østre Agder har vi NIBIO Landvik som representerer et faglig sterkt landbruksmiljø med om lag 
20 medarbeidere. Virksomheten her er fra tidligere tildelt nasjonale oppgaver på vegne av norsk 
landbruk. 

Selv om Agder ikke er blant de største landbruksregionene i landet så vil landsdelen i framtiden 
kunne fylle en sentral rolle i et landbruk som vil måtte håndtere positive og negative effekter knyttet 
til klimaendringer. Regionen har særlige forutsetninger for å ivareta utviklingsarbeid knyttet til 
særlig gode klimatiske forutsetninger som gir nye muligheter for varmekjære vekster også i Norge. 

Regionen har et sterkt fagmiljø knyttet til produksjon av grønnsaker, herunder industriproduksjon 
knyttet til foredling av avlingene. Grimstad er den største jordbrukskommunen på Sørlandet – og 

har stort og ekspansivt hagebruksmiljø. 

Landets største veksthusgartneri for blomster ligger i Grimstad. Denne virksomheten har nettopp 

mottatt den nasjonale innovasjonsprisen fra Innovasjon Norge. Virksomheten ‘Smaken av Grimstad’ 
som foredler hagebruksprodukter er lokalisert i regionen. 

Landsdelen har og betydelig virksomhet knyttet til industriell produksjon av produkter for 
jordforbedring. Dette inkluderer jordprodukter som ikke primært er basert på torv. Derved oppnår en 
vesentlig mindre CO2-utslipp. 

Agder universitet med lokasjoner i Grimstad og Kristiansand vil kunne være attraktive 
samarbeidspartnere for et statlig landbruksforvaltningsmiljø knyttet til regionen. 

Reiseavstanden fra Landvik til nærmeste flyplass Kjevik er 30-35 minutter. Denne flyplassen har 
gode nasjonale, men og en del internasjonale forbindelser. Sørlandet har kort avstand til sterke 
landbruksmiljø i vårt naboland Danmark. 

Regionen har et variert arbeidsmarked. Både Arendal, Lillesand og Kristiansand ligger innenfor en 
pendlingsavstand på 15 til 35 minutter fra Grimstad. Det bør åpne gode muligheter for at ektefelle 
kan finne relevant arbeid. 
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Notat vedrørende anmodning om lokalisering av Riksantikvarens avdeling 
for fartøyvern til Risør.  
 

Østre Agder som omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, 
Gjerstad og Åmli er kjent med at regjeringen vurderer å flytte ut statlige virksomheter fra Oslo. 
Herunder virksomheten ved Riksantikvarens avdeling for fartøyvern. Regionen ønsker å fremme 
forslag om at denne virksomheten flyttes til Risør og det rike trebåtmiljøet i denne kommunen. 

Faglige forutsetninger:  

Risør kommune vil kunne bli en svært godt egnet lokalisering for deler av Riksantikvarens enhet for 

fartøy, kystkultur og maritim kulturarv, i første rekke oppgaver rundt fartøyvern av trebåter. 

Dette er statlige arbeidsplasser som med fordel kan trekkes nærmere aktive fagmiljøer og 

eksisterende lokal aktivitet framfor en plassering i Oslo sentrum. Risør har et av landets sterkeste 

fagmiljøer og en bred frivillig innsats rundt kystkultur, fartøyvern og maritim kulturarv.  De viktigste 

lokale institusjoner og tiltak er: 

 Risør Trebåtfestival: Et nasjonal og internasjonal institusjon for oppmerksomhet rundt 

trebåter og kystkultur. 

 Risør Kystkultursenter, Moen: Risørs museumssatsing i det gamle og unike 

trebåtbyggermiljøet på Moen. Formidling og bevaring av trebåtbyggertradisjoner. 

 ”Risør II” og ”Stavanger”: Bevaring og aktiv bruk (Risør II) av unike redningsskøyter gjennom 

frivillig innsats. 

 Risør Trebåtbyggeri, Moen Trebåtbyggeri og LN Yachts: Aktive trebåtbyggerier spesialisert 

på fartøyvern og delvis nybygg.  Bred erfaring, blant annet innen opplæring og produksjon 

av fagbøker. 

 Kanonjolla ”Øster Riisøer 3”: Replika av original kanonjolle i aktiv virksomhet. 

Samarbeidsprosjekt mellom Risør og Tvedestrand kommuner. 

 Prambyggerkurs: Kurs i nybygging av treprammer etter klassiske lokale modeller.  

 Kystlaget Øster Riisøer: Aktivt kystlag med flere lokale arrangementer og flere 

bevaringsprosjekter. 

 Risør Seilforening: Svært aktiv seilforening med spesiell interesse for restaurering, bevaring 

og aktiv bruk av klassiske seilbåter i tre. 

 Søndeled og Risør Historielag: Et svært aktivt historielag med stor kunnskap og omfattende 

formidling om kystkultur og historiske fartøyer. 
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Totalt sett utgjør Risør en mulighet til å skape gode synergier innen et smalt, men viktig fagområde. 

Offentlig forvaltning, aktiv næringsvirksomhet, stor faglig og historisk kompetanse og stor frivillig 

innsats vil kunne løfte den offentlige oppmerksomheten og engasjementet for fartøyvern. 

På Sørlandet ligger Hestmanden det eneste gjenværende fartøy fra Notraships flåte under krigen. 

Geografiske forutsetninger: 

Reiseavstanden fra Risør til de nærmeste flyplassene på Kjevik og Torp er 1-2 timer. Disse 
flyplassen har gode nasjonale, og internasjonale forbindelser.  

Risør har bussforbindelse til Oslo fra kl.05-19 med en gjennomsnittlig frekvens på en gang i timen. 
Reisetid er litt over 3 timer. Ved bruk av bil er reisetiden under 3 timer. 

Regionen har et variert arbeidsmarked. Både Arendal og Tvedestrand ligger innenfor en 
pendlingsavstand på 45 minutter fra Risør. Det bør åpne gode muligheter for at ektefelle kan finne 
relevant arbeid. 

Risør og Østre Agder regionen har et bredt kulturtilbud, med både internasjonalt, nasjonal, regionalt 
og lokalt tilbud innen mange felt – musikk, teater og dans. Det er et godt tilbud av festivaler med 
Trebåtfestivalen, Villvin håndtverksfestival og Kammermusikkfestival i Risør. Videre er det andre 
store arrangementer som Arendalsuka og CanalStreet i regionen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovfestet kommunalt døgntilbud for pasienter innenfor 

psykisk helse og rus 

 

Felles KØH – tilbud  
    Kommunesamarbeidet 
           Østre Agder  

 
      Rapport fra arbeidsgruppen 
       
 

 



 

 

PROSJEKTRAPPORT 

 

1. Bakgrunn og innledning 
Innføring av kommunal plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse- og 
rusfeltet er ett av flere virkemidler for å styrke tilbudet av helsetjenester i 
kommunene. Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) mener det er et potensial for 
å unngå innleggelser og forebygge kriser og akutt sykdom i psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjennom etablering av gode kommunale 
tilbud, egnede boliger og tjenester. 
HOD mener det er en risiko for at pasienter med sammensatte lidelser innenfor 
somatikk, psykisk helse og rus ikke får nytte av et kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud, fordi de primært vurderes å ha et psykisk helseproblem eller et 
rusmiddelproblem og dermed ikke har rett til et slikt tilbud.  
 
Regjeringen varslet derfor i Meld. St. 26 (2014–2015) «Fremtidens 
primærhelsetjeneste», at de ville fremme forslag om lovpålagt plikt for kommunene, 
og i Revidert nasjonalbudsjett 2016 ble dette gjentatt. Det ble endelig vedtatt i 
Stortinget ved behandling av Statsbudsjettet med virkning fra 01.01.2017. 
 

På denne bakgrunn ga Helse – og omsorgslederforum (HLF) i sitt møte 02.09.2016, 
ga Fagutvalget for kommuneoverleger i oppdrag å utrede hvordan kommunene i 
Østre Agder i fellesskap kan etablere lovpålagt tilbud innenfor øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold for målgruppen psykisk helse og rusfeltet. 1 
 
I nasjonal veileder for KØH legges det til grunn at det der et meget begrenset 
omfang av liggedøgn som kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene 
innen området psykiatri og rus; innføring av plikt til kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud kan derfor ikke ansees som en oppgaveoverføring fra SSHF til kommune 
– i motsetning til i somatikken. 
 
Tilbudene til nye pasientgrupper bør derfor bygge på de eksisterende døgntilbudene 
som er etablert for somatiske pasienter. 

 
2. Organisering av utredningsarbeidet  
Kommunesamarbeidet i Østre Agder er prosjekteier for utredningsarbeidet ved at 
Fagutvalget for kommuneoverleger har utredningsansvaret.  
Fagutvalget rapporterer til Helse – og omsorgslederforum (HLF).  
Fagutvalget har etablert en arbeidsgruppe, og den har bestått av: 
 
Avdelingsleder for KØH ved Myratunet i Arendal, Janice Marcussen  
Overlege for Legevakt - og KØH, Espen Huldt – Nystrøm,  

                                                           
1 Primærhelsemelding  REFERANSER deretter fotnote 



 

 

Rådgiver Lillian Andersen fra enhet for psykisk helse), med Liv H. Skjæveland,  avdelingsleder 
psykisk helse og rusarbeid voksne (som stedefortreder en del møter) 
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen fra enhet for funksjonshemmede i Arendal kommune  
Fagutviklingsleder for KØH Cathrine Holm, Feviktun, Grimstad kommune 
Prosjektleder for ettervern rus, Elisabeth Fevik, Grimstad og Arendal kommune 
Kommuneoverlege Helene Rakeie, Arendal kommune  
Fagutvalget har hatt fullmakter til å involvere flere fagpersoner i kommunene ved behov.  
Samhandlingskoordinator for Østre Agder, Harry Svendsen har vært sekretær for arbeidsgruppen. 
 

3. Mandat KØH – utredning psykisk helse og rus døgn – tilbud 
Fagutvalget for kommuneoverleger drøftet oppdraget i sitt møte i september, og la 
fram følgende forslag til mandat som Helse og – omsorgslederforum (HLF) godkjente i 
sitt møte 28.10: 
«Fagutvalget skal med utgangspunkt i nasjonal veileder for tilbudet: 

- Utrede muligheter for å etablere et felles døgntilbud for målgruppen 
- Vurdere fordeler og ulemper ved samlokalisering og evt samorganisering med 

dagens KØH tilbud innenfor somatikk på Myratunet og Feviktun. 
- Vurdere hvordan et tilbud kan bidra til forsterket samhandling med Arendal 

interkommunale legevakt og SSHF.  
Utvalget skal også vurdere om det vil være realistisk å etablere tilbudet allerede fra 
01.01.2017. 
På bakgrunn av dette skal fagutvalget foreslå: 

- Målgrupper, inklusjons- og eksklusjonskriterier 
- Nødvendige ansvarsavklaringer 
- Organisering, herunder lokalisering 
- Kompetansekrav 
- Ressursbehov 

Det er en intensjon at utredningen kan danne grunnlaget for innholdet i en 
samarbeidsavtale mellom kommunene i Østre Agder og SSHF. 
 
Utredningen har følgende avgrensinger:  
Døgntilbud innenfor målgruppen må være en del av et helhetlig tilbud for pasienten. 
Utvalget skal likevel i denne utredningen kun vurdere selve etablering av 
døgnplasser. 

4. Premisser og avgrensning 
I tråd med mandatet fremlegges ikke en helhetlig oversikt over nåværende tilbud til 
målgruppen som spesialisthelsetjenesten og kommunene tilbyr i dag. Av hensyn til 
ressurser i utredningsarbeidet og den kort tidsfristen inneholder denne rapporten i 
hovedsak en vurdering hva kommunene kan tilby aktuelle målgrupper inkludert 
konkret forslag til etablering og organisering av nytt lovpålagte kommunalt 
døgntilbud.  
Det forutsettes at spesialisthelsetjenesten opprettholder tilbud for personer med 
psykisk helse- og rusmiddelproblematikk som kan legges inn som øyeblikkelig hjelp 
både i somatiske avdelinger, i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, akuttpsykiatriske 



 

 

avdelinger i psykisk helsevern og ved DPS Aust Agder. Personer med alvorlig 
problematikk og/eller uavklarte tilstander skal fortsatt vurderes for øyeblikkelig hjelp/ 
akuttbehandling i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes at DPS – tilbud/ 
tverrfaglige ambulante akutt- team og annen akuttfunksjon samhandler tett med 
kommunene slik at etablering av KØH – tilbud innenfor psykisk helse og rus ikke 
medfører økt fragmentering, men bidrar til mer helhetlige pasientforløp. 
 

5. Nåværende døgntilbud innenfor psykisk helse – og rusfeltet i 

kommunene i Østre Agder 
Arendal kommune har et døgntilbud etablert på Post 4 lokalisert på Myratunet. Det 

er et tilbud med langtids – og korttidsplasser for pasienter som har en psykisk 

sykdom, evt i kombinasjon med rus, og som krever tett oppfølging og tilrettelegging 

i et trygt miljø. Tilbudet har følgende rammer: 

 
 Døgnplasser for personer med sammensatte lidelser innenfor 

somatikk, psykisk helse og rus  

  Målgruppe: Primært psykisk lidelse, med evt rusproblematikk som 

sekundærdiagnose.  

 Pasientene er ferdig avklart og utredet, men trenger et tilrettelagt 

tilbud 

 2 korttidplasser og 6 langtidsplasser, inkludert rullerende opphold med 

veksling mellom å bo hjemme og vende tilbake til sengetilbudet uten 

nytt vedtak.  

 Alle pasienter har opphold basert på kommunalt vedtak om tjeneste.  

 Tilbud om opphold forutsetter ikke innleggelse fra lege, men 

utskrivning alltid i samråd med lege. 

 Sykepleiefaglig kompetanse i tjenesten (ikke psykiatrisk 

formalkompetanse), supplert med hjelpepleier/fagarbeidere og 

assistenter. Tilgang på lege en dag pr. uke og formalisert samarbeid 

med alderspsykiatrisk ambulerende team fra spesialisthelsetjenesten 

(kvartalsvis møter) 

Øvrige kommuner i Østre Agder har ikke tilsvarende døgntilbud, men de fleste 

kommunene har tilrettelagte boliger for målgruppen med evt boveiledertjeneste, og 

noen steder hvilende nattevakt.  

 

 

 

 

 



 

 

6. Nåsituasjonen på KØH Myratunet og Feviktun  
Myratunet 
Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen psykisk helse og rus skal etableres 
med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen. Det 
kommunale døgntilbudet har andre faglige, rettslige og beredskapsmessige rammer 
enn akutte innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  
 
Østre Agder har siden 2013 hatt et felles tilbud innenfor KØH med utgangspunkt i 
pasienter med somatiske diagnoser. I hele forsøksperioden fra 2013 og fram til nå 
har det erfaringsvis vært over 100 pasienter innlagt på KØH med et mer sammensatt 
diagnosemønster, Fra full utbygging i 2014, inkludert oppstart av tilbud om to senger 
ved Feviktun 2015, kan det gjennom diagnoselister anslås at det er minst en pasient 
pr uke i denne målgruppen, i overkant av 60 pasienter årlig. 
 
Eksempler på sekundærdiagnoser hos innlagte pasienter på KØH: 

- Depresjon og angstpasienter med behov for medisinjustering 
- Oppstart av medikamentnedtrapping (opiater) – smerteproblematikk 
- Kronisk alkoholmisbruk som behandles for fallskader 
- Kronisk misbruk av vanedannende medikamenter 

 
I tillegg har vi en stor gruppe eldre som ikke har en kjent demens eller en psykiatrisk 
diagnose, men har symptomer som utagerende atferd, hallusinasjoner og 
vrangforestillinger. Av nevnte pasientgrupper er middeladrende og eldre pasienter 
med langvarig alkoholmisbruk den hyppigste. 
 
Slike pasienter får tilbud for sine somatiske diagnoser. For noen pasienter er det 

imidlertid utfordrende å tilrettelegge for adekvat behandling av sekundærdiagnoser 

innen psykisk helse og rus.  

Feviktun 

I perioden desember 2015 - november 2016 har det vært 65 innleggelser ved KØH 
Feviktun. 17 av disse hadde sekundærdiagnose knyttet til rus og psykiatri, men få av 
dem hadde atferd som skapte utrygghet hos de øvrige pasientene. 
Det er usikkert om alle diagnoser er registrert. Av 65 innleggelser har 10 pasienter 
ingen diagnose i Gerica. Det tas forbehold om tallene da registreringsarbeidet 
sporadisk har manglet kontinuitet.  
 
Pasientgruppen på KØH Feviktun har høy alder; mange pasienter har angst og 
depresjon som sekundærdiagnose. I tillegg har de ofte demens og/eller forvirring, 
med behov for tett oppfølging.   
 
Av de 17 pasientene som er registrert med diagnose knyttet til rus og psykiatri, var 
smertelindring og omsorg etter fall og fraktur primær innleggelsesårsak hos 8 



 

 

pasienter. 3 pasienter var primært innlagt grunnet obstipasjon, og 3 ble innlagt 
grunnet dehydrering. Øvrige pasienter ble innlagt grunnet infeksjoner. 
 

7. Målgrupper, inklusjons – og eksklusjonskriterier  

Med utgangspunkt i nasjonal veileder og drøftinger i fagutvalget og arbeidsgruppen 
foreslås følgende målgrupper for tilbudet: 
 

Inklusjonskriterier for et nytt tilbud: 

Pasienter som kan avklares og diagnostiseres av leger i kommunehelse-
tjenesten/KØH – lege:  
- Personer med somatiske diagnoser og med lettere psykiske helseproblemer 
og/eller rusmiddelproblemer, som sekundærdiagnoser. 
- Personer med lettere psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, evt. 
med somatiske sekundærdiagnoser. 
- Personer som selv opplever at psykososiale forhold utløser en psykisk krise/og eller 
funksjonsnedsettelse så som hjemmeforhold, stress, konflikter eller lignende.  
-Personer med kjent diagnose og avklart tilstand som får tilbakefall/forverring av sine 
kjente lidelse/rusmiddelproblem hvor innleggelse er nødvendig for å roe/avhjelpe en 
vanskelig livssituasjon.  
 
Ved tvil om pasienten er aktuell for KØH kan lege i kommunehelsetjenesten/ KØH-
lege kontakte spesialisthelsetjenesten (Akutt ambulant team) i tråd med gjeldende 
samarbeidsavtale. 
 
Eksklusjonskriterier 

Pasientgrupper som ikke skal inn i tilbudet (listen er ikke uttømmende): 
 Mistanke om psykose eller selvmordsfare 
 Uavklarte tilstander og/eller alvorlig problematikk som krever diagnostisk 

kompetanse og behandling på spesialisthelsetjenestenivå 
 Pasienter som kan være til fare for seg selv eller andre 
 Pasienter med atferd som tilsier at de ikke kan tas hånd om i KØH av hensyn 

til medpasientene, inkludert barn og ungdom som omsorgspersoner ikke kan 
mestre uten hjelp fra psykisk helsevern (spesialisthelsetjenesten) 

 Pasienter som er vurdert til å ikke ha nytte av tilbudet 

 

8. Oppholdstid  
I utgangspunktet inntil 3 døgns innleggelse. 
 

 

 

 

 

 



 

 

9. Prosedyrer ved innleggelse 
Innleggelsesprosedyren er den samme som ved somatiske innleggelser. KØH – legen 
fatter endelig beslutning om innleggelse i KØH på grunnlag av inklusjons-
/eksklusjonskriterier og adekvat dokumentasjon fra innleggende lege. 
 

 
10. Vurdere fordeler og ulemper ved å samorganisere/-lokalisere 

KØH for somatikk og psyk/rus på Myratunet og Feviktun 
 
Fordeler 

 Oppdraget er kjent 
 Infrastruktur er etablert  
 Nåværende KØH-avdelinger har allerede erfaring med pasientgruppen  
 Samlokalisering bidrar til lavere driftskostnader 
 En utvidelse er mindre ressurskrevende enn oppstart av nytt tilbud på flere steder 
 Alle henvisende leger forholder seg til ett tilbud 
 Større enheter gir mer robust vaktordning  
 Større enheter gir mer robuste fagmiljøer 
 Samlokalisering med post 4 gir mulighet for rasjonell samhandling ( Myratunet ) 
 Løsningen gjør det relativt enkelt å samlokalisere med framtidig nytt legevaktsbygg 
 Nærhet til sykehuset impliserer økt pasientsikkerhet 
 Sykehuset forventes å foretrekke sykehusnær plassering av samhandlingsforløp  

Ulemper 
 Geografisk avstand til omegnskommunene kan bidra til redusert bruk av tilbudet  
 Gir flere reiseetapper for pasienter og pårørende; økt fragmentering av pasientforløp 
 Incitament til fagutvikling vil kunne svekkes utenfor vertskommunen  
 Redusert engasjement fra fastleger i omegnskommunene 
 Kan påvirke muligheten for å behandle pasienten i sitt lokalmiljø 

 

11.  Vurdere hvordan samorganisering/-lokalisering av KØH for 

somatikk og psyk/rus på Myratunet og Feviktun kan bidra til 

forsterket samhandling med Arendal interkommunale legevakt 

og SSHF.  
 

 Geografisk nærhet bidrar til felles kultur for pasientbehandling 
 Geografisk nærhet til sykehuset er gunstig for samhandling om konkrete pasientforløp  
 Utvikling av nye samhandlingsformer, som eks «diagnostisk sløyfe», jfr medisinsk faggruppe 

2013; 6.2  

 

12. Organisering basert på nåværende infrastruktur 
 
Myndighet til å legge inn pasienter i KØH ligger hos KØH –legen (jfr. pkt 9) 
 
Feviktun og Myratunet 
Allerede i dag har mange KØH-pasienter sekundærdiagnose innenfor psykiatri og 
rus. Disse behandles på Myratunet eller Feviktun, og bør fortsatt behandles der. 



 

 

Post 4 
Med primærdiagnose innenfor psykiatri og rus vil et framtidig tilbud hovedsakelig 
gis på post 4 (post 4 er beskrevet er beskrevet under pkt 5).  
 
I et framtidig felles bygg for legevakt og KØH nær sykehuset, må det legges til rette 
for å kunne skjerme tilsvarende. 

 

13. Personellbehov og kompetansekrav 
Et utvidet KØH – tilbud som også omfatter pasienter med lettere psykiske 
helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer gir kommunene en svært beskjeden 
økning av driftsmidler. Det bør avsettes midler til kompetanseutvikling med 
målsetting om å sikre at det alltid er en tilgjengelig sykepleier med kompetanse 
innenfor psykisk helse og rus. jfr veiledningsmateriale fra HDIR. 

14. Samhandling med SSHF 
Helse – og omsorgstjenesteloven og nasjonal veileder for KØH pålegger at 
kommunene og lokalt helseforetak inngår en tjenesteavtale (Delavtale 4). Hensikten 
er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god 
kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. I noen 
tilfeller vil det kunne være uklart om pasienter som er i behov for øyeblikkelig hjelp 
er kommunens eller spesialisthelsetjenestens ansvar. Tjenesteavtalen må derfor 
beskrive tjenestenes samlede omfang, hva den enkelte part har ansvar for, og når 
innlagte pasienter blir oppfattet å være for syke for et kommunalt øyeblikkelig hjelp 
tilbud.  
 
Nasjonal veileder forutsetter at oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
kommunehelsetjenesten og sykehus ikke endres; etablering av et nytt kommunalt 
tilbud ikke skal medføre nedbygging av tilbudet i spesialisthelsetjenesten. 
 
I henhold til veileder er det viktig å avklare hvordan helseforetaket (SSHF) skal delta i 
planlegging, etablering og utvikling av tilbudet: Avtalen bør beskrive både 
helseforetakets og kommunenes komplementære tilbud (utbygd hjemmetjeneste, 
ulike samhandlings- og oppfølgingsteam innen psykisk helse og rusfeltet, aktivt 
oppsøkende behandlingsteam og forsterket tjeneste i pasientens hjem).  
 
For et framtidig KØH bør det drøftes om det vil være hensiktsmessig med en 
formalisert avklaring der helseforetakets Akutt ambulant team bidrar til å avklare 
grunnlaget for innleggelse i KØH. 
Samarbeidsavtalen bør også inneholde avklaringer om implementering, oppfølging, 
avvikshåndtering og korrigering av avtaler og tiltak.  

 

15. Økonomi og ressursbehov 



 

 

Etablering av tilbudet bygger på regelverket som Helse – og omsorgsdepartementet 
har lagt til grunn for KØH somatikk. Innfasing og finansiering skal skje i løpet av 
2017. Inngått samarbeidsavtale (jfr pkt 14) mellom kommunene i Østre Agder og 
Sørlandet sykehus utløser en bevilgning på totalt 1.5 mill i en årsramme for alle 
kommunene i Østre Agder (se tabell under).  
Fra 2018 vil summen inngå i rammetilskuddet til den enkelte kommune. 
 
De økonomiske rammene for å utvide KØH – tilbudet er avgrenset til kr underkant av 
1,5 millioner for alle kommunene i Østre Agder. Totalsummen fordeler seg slik  
(med forbehold om eksakt beløp): 
 

Kommune Tildelt sum Fordelingsnøkkel basert 
på tildeling KØH 2016 

Arendal 700.000.- 48,34 % 

Grimstad 320.000.-  

Risør 130.000.-  

Tvedestrand 110.000.-  

Froland   80.000.-  

Gjerstad   45.000.-  

Vegårshei   33.000.-  

Åmli   30.000.-  

Sum: 1.448.000. - 

Oppstartskostnader 
Tiltak 1 – Kompetanseutvikling på Myratunet og Feviktun: 
Kostnader til kompetanseutvikling på Myratunet og Feviktun er vanskelig å anslå.  
Flere typer tiltak kan være aktuelle: 
- systematisk veiledning fra spesialisthelsetjenesten 
- kursvirksomhet internt i kommunen 
- formalisert etterutdanning 

Tiltak 2: Utvidet turnus på post 4 med opprettelse av nattsykepleier: 

1.9 årsverk som vil tilsvare ca 1.500.000.-  

15. Prosessplan videre 

19.01.2017 Endelig behandling i fagutvalget for kommuneoverleger 

27.01.2017 Behandling i Helse – og omsorgslederforum  

Februar Framleggelse av forslag til ansatte i KØH og evt legevakten 

 
Mars/april 

 
Arbeidsgruppe Østre Agder/SSHF som utformer forslag til samarbeidsavtale  

April/mai Framleggelse av forslag til organisering av tilbudet og samarbeidsavtale med 
SSHF til Rådmannsgruppen og styret i Østre Agder 

 
Mai/juni 

Politisk behandling i by/kommunestyrer i alle 8 kommunene 



 

 

 

01.09.2017 

 
Oppstart av tilbudet 

 
16.Brukermedvirkning 
Brukerorganisasjonene vil bli invitert inn i arbeidet med utforming av 
samarbeidsavtale mellom kommunene og SSHF. 
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Svar på tilbakemelding på behandling av høringsutspill for KVU
Grenlandsbanen

Jernbanedirektoratet viser til brev av 1. februar 2017 med forespørsel om tilbakemelding på
behandling av høringsinnspillet fra Østre Agder. Østre Agder mener at anbefalingen om stopp på
Tangen fremfor Brokelandsheia er basert på en begrenset markedsanalys e, som kun har fokus på
innbyggertall og arbeidsplasser i øyeblikkelig nærhet til en eventuell stasjon. Østre Agder påpeker
videre at konklusjonen blir feil dersom den ikke begrunnes i en mer grundig vurdering som omfatter
den potensielle bruken av Brokela ndsheia for et større omland. Avslutningsvis stilles det spørsmål
ved hvorfor dette ikke er med i lønnsomhetsvurderingen.

Jernbanedirek t oratet er godt kjent med alt arbeidet som er lagt ned for å etablere Brokelandsheia
som regionalt knutepunkt over mange år. Vi beklager hvis våre formuleringer i høringsnotatet virker
som at vi underkjenner dette arbeid. Vi har studert arbeidet med interes se. Vårt anbefalte konsept
innebærer bygging av jernbane ved Brokelandsheia og vi viser også i vår mulighetsstudie at det er
praktisk mulig å etablere en stasjon ved Brokelandsheia. Analysene viser imidlertid at dette ikke er
det beste stedet å etablere st opp for toget mellom Oslo og Kristiansand.

I arbeidet med KVU Grenlandsbanen så vi på en rekke ulike stasjonslokaliseringer, korridorer og
ulike togtilbud. Målet har vært å se på om, og eventuelt hvordan, man bør bygge og innrette
togtilbudet for å sikre høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette arbeidet gjøres gjennom
transportmodeller og analyse av nytte/kost (virkningsberegninger) av de ulike konseptene. For det
anbefalte konseptet (M1) ser vi at lønnsomheten endres betraktelig avhengig av hvor stasjonen
etableres. Forskjellen mellom stopp på Tangen og Brokelandsheia utgjør omtrent 1,1 mrd .

De utførte analysene er ikke avgrenset mht. reiseavstander til stasjoner etc. men baseres på
reisendes adferd når det gjelder valg av transportmåter ved ulik e reiseformål. Her inkluderes alt
omland, uten at noen utelates. Modellen virker imidlertid slik at færre reisende velger en gitt
stasjon/reise jo lenger avstand en er til stasjonen. Jernbanedirektoratet benytter i dette arbeidet
samme metode som Statens Ve gvesen og andre statlige aktører i andre tilsvarende utredninger i
Norge, og den metodikken som brukes i Nasjonal Transportplan.

For å kunne belyse og eventuelt styrke/revurdere funnene fra virkningsberegningene har vi i tillegg
fått utført tre tilleggsa nalyser: Analyse av netto ringvirkninger (agglomerasjonsanalyse), Analyse av
antall pendlerrelasjoner som etableres i ulike konsepter (regionforstørring) og

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.
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konkurranseflateanalyse. De to førstnevnte av disse analysene egner seg til å belyse effekten av 

stasjonsplassering. Begge analysene bekrefter funnet fra virkningsberegningene: Tangen gir bedre 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn Brokelandsheia.  

 

Det er resultatene fra transportmodellkjøringene, og ikke de supplerende analysene 

(markedsanalyse), som benyttes som inndata i nytteberegningene. Både Jernbanedirektoratets 

utredning og høringssvarene inkludert analysen som er utført av Østre Agder er nå oversendt til 

Samferdselsdepartementet for videre behandling. I tillegg pågår det en ekstern kvalitetssikring (KS1) 

i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Jernbanedirektoratets arbeid med 

anbefaling er derfor sluttført i påvente av eventuelt nytt oppdrag fra Samferdselsdepartementet. 

Med vennlig hilsen 

Anita Skauge                                                                   Jarle Jarleson Vaage 

Direktør Jernbanestrategi                                              Seksjonsleder Utredningsledelse, klima og miljø 

 

Mottaker(e): Kommunesamarbeidet Østre Agder 

Kopi: Samferdselsdepartementet  

  

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 



Vedr KVU Grenlandsbanen : 

 

Hei Per Kristian! 

 

Da Bård er ute i permisjon, tillater jeg meg å videresende svar på brev som ble sendt til 

Jernbanedirektoratet m.fl. ifm uttalelse og behandling av høringsutspill for KVU Grenlandsbanen. 

Brevet er stilet til kommunesamarbeidet i Østre Agder, så det vil være fint om vedlagt brev legges 

fram for styret. Det vil være opp til dere politisk nå, å utøve «press» mot Samferdselsdepartementet. 

Administrativt er det ikke mye mer vi kan gjøre, annet enn å bistå politisk nivå med nødvendig 

underlag, dokumentasjon etc. Si ifra om det er noe vi kan bidra med i det viktige arbeidet dere nå 

skal ta til med. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tonje Berger Ausland 

Enhetsleder Samfunnsenheten 

Planfaglig rådgiver og stedsutvikler for Brokelandsheia  

Folkehelsekoordinator 
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