Referat fra møte i
Helse – og omsorgslederforum
Møte ble avholdt 09.02. på Vegårshei, kommunehuset
Følgende var tilstede: Aase Hobbesland, Grimstad kommune, Nina Smith, Arendal kommune, Helen Tveide, Tvedestrand
kommune, Per Chr. Andersen, Risør kommune, Marit Henriksen, Vegårshei kommune, Laila Nylund, Åmli kommune, Gunn Olsen,
Delta, Ann Marit Strædet, NSF og Randi Gunsteinsen, Fagforbundet, Vegard Vige, leder fagutvalget for kommuneoverleger og
legevakts/KØH – overlege Espen Huldt – Nystrøm (sak 07 og 09).
Forfall: Torill Skår, Arendal kommune, Torild Neset, Gjerstad kommune, Julie Leire-Hetland, Froland kommune.
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07/2018

Sakstittel

Desentralisert sykepleieutdanning for DDØ – kommunene
Saken ble behandlet på møte 19.01 (sak 03/2018).
På denne bakgrunn orienterte kommunalsjef i Risør kommune, Per Chr. Andersen. Det er nå
undertegnet en intensjonsavtale mellom UiA og Østre Agder v/ Per Kr. Lunden. Det er tid noen
uker framover til å mobilisere medarbeidere i aktuelle kommune.
Følgende ble vedtatt:
Det avholdes et informasjonsmøte 28.02. Alle kommuner mobiliserer egen ansatte som kan
være aktuelle for å komme til møtet. Harry sørger for deltakelse fra UiA v/ prosjektet.

Utviklingsplan 2035 - gjennomgang av risiko – og mulighetsstudie
SSHF hadde tatt initiativet til denne samlingen som ble ledet av PwC. Analysen skal legges
frem for styret ved SSHF sammen med saksbehandlingen av Utviklingsplanen i april. I den
anledning har PwC lagt opp til at lokale medisinske fagmiljø, både på de tre sykehusene i
foretaket og i de omkringliggende kommuner får komme med sine innspill.
Agenda for samlingen var:
- Gjennomgang av risiko-områder med tilhørende risikofaktorer
- Mulighet til å komme med innspill på listen over risikofaktorer
- En vurdering av risiko- og mulighetsbildet, forslag til risikoreduserende tiltak og estimering av
restrisiko
Oppsummert:
HLF opplevde gjennomgangen som nyttig. Den var tilrettelagt på en slik måte at medlemmer i
HLF fikk presentert kommuneperspektivet til SSHF via PwC.

08/2018

En innbygger – en journal (EIEJ)
Prosjektleder Irene Henriksen Aune presenterte status i prosjektet. En sentral del av arbeidet
nå er å mobilisere ressurspersoner og fagmiljø i ulike arbeidsgrupper i det videre utviklingsarbeidet. Det mangler representasjon på noen områder.
Konklusjon:
Kommunene melder inn aktuelle personer.

09/2018

Møte i administrativt organ for KØH
Referat sendes ut av vertskommunen. Ettersendes.

