Referat fra møte i Helse – og omsorgslederforum 16.03.2017
Følgende var tilstede:
Aase Hobbesland, Grimstad kommune, Elfi Jonassen, Gjerstad kommune, Per Chr. Andersen, Risør
kommune, Marit Henriksen, Vegårshei kommune, Helene Tveide, Tvedestrand kommune, Julie LeireHetland, Froland kommune, Torill Skår, Arendal kommune, Ragnhild Vignes (deler av møtet), Ann Mari
Strædet NSF, Cathrine Berge, Delta, Sølvi Christensen, Fagforbundet.
Forfall: Laila Nylund, Åmli kommune
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Godkjenning av referat fra møtet i HLF 09.02.2018
Referat fra 09.02 og saksliste til dagens møte ble godkjent
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Virksomhetsplanen pkt. 2.5 Samfunnsmedisinsk arbeid

Framtidige utfordringer innenfor eldremedisin i kommunene i Østre Agder
Leder fra fagutvalget for kommuneoverleger v/ Vegard Vige orienterte om fagutvalgets arbeid.
Fagutvalgets medlemmer selv oppfatter denne faglige møteplassen som relevant, og anbefalte alle
kommuner om å delta. Tiltakspunkter i virksomhetsplanen for 2018, innspill kommuneoverlegene gav til
budsjettarbeidet for legevakten og forslag til utarbeidelse av strategisk dokument innenfor eldremedisin
ble gjennomgått.
Følgende ble vedtatt:
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HLF ber fagutvalget for kommuneoverleger om å utarbeide et strategisk dokument for å møte
fremskrevne behov for kapasitet og kompetanse i eldremedisin, og løfte frem områder som er
egnet for samarbeid mellom ØA-kommunene (jfr vedlagte notat). Arbeidet gjennomføres av
fagutvalget med presentasjon av strategisk dokument til møte i HLF 14.12.2018.



HLF støtter forslag til oppgaver som fagutvalget for kommuneoverleger foreslår som tiltakspunkter
utover allerede vedtatt oppgaver i virksomhetsplan 2018.

Virksomhetsplanen pkt. 2.2 E-helse og velferdsteknologi

Samarbeid mellom IKT – Agder og Fagutvalget for e – helse i Østre Agder/ Helse - og
omsorgslederforum.
Else Skjellum innledet under overskriften: «Samarbeid, forvaltning og utvikling»
Nylig fusjon: 60 ansatte som betjener Østre Agder - kommunene og Aust Agder Fylkeskommune.
Uavklart om «nye» Agder skal inngå. Ekstern utredning fra PA Consulting anbefaler dette. Avklares
politisk i april. Skjellum beskrev kjerneområdene til IKT Agder og forutsetningene for hvordan det kan
oppnås effektiv tjenesteutvikling, om forholdet mellom strategisk og operativt fokus og framtidig
organisering av arbeidet med bl.a «Porteføljeråd og styringsgrupper for hvert fagområde.
(Viser for øvrig til vedlagte presentasjon som omtaler dette mer inngående).
I drøftingene etter innledningen ble det understreket at det er avgjørende å ta i bruk de strategiske
samarbeidsorganene som er etablert og gjenbruke dem også i dette utviklingsarbeidet. HLF ønsker å
være den foreslåtte styringsgruppe for helse. Skjellum støttet dette, men pekte på at det er rådmennene
som har vedtatt følgende organisering.
Følgende ble vedtatt
Samhandlingskoordinator anmoder sekretariatsleder om at kommunalsjef fra Arendal og kommunalsjef fra
Grimstad får anledning til å presentere forslaget om at HLF utnevnes som styringsgruppe.
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Virksomhetsplanen pkt. 2.2 E-helse og velferdsteknologi

Velferdsteknologi på Agder 2020
Irene H. Aune som gav statusoppdatering på følgende områder:





EIEJ
Innføring av velferdsteknologi på Agder
VKP – velferdsteknologisk knutepunkt
DigiHelse

EIEJ
Agderkommunene mønstret 35 personer fra ulike tjenester i et arbeidsmøte med Helsedir.
Gode tilbakemelding fra både deltakerne og Helsedir. Fokusområder nå er «Tjenestekatalog og kriterier
for tildeling av tjenester» og «Velferdsteknologi og responssenter». Representanter fra Agder deltar i
nasjonal ressursgruppe. Direktoratet for e-helse har mottatt revidert oppdrag fra HOD (se slide nr. 6 i
vedlagte presentasjon).
Innføring av velferdsteknologi på Agder
Delprosjekt 1 Implementering har:
•
•
•
•
•
•

Avholdt eller avtalt oppstartsmøter med alle kommuner som skal i gang
Utarbeidet rutiner for melding av avvik
Etablert system for å melde inn ønske om utstyr som ikke inngår i rammeavtalen
Planlagt samling for kontaktpersoner 7. mai
Det jobbes med Telenor for å lukke avvik i hht kontrakten
ØA fagutvalg jobber med rutiner for melding av tekniske feil som en leveranse til
prosjektet
•
Responssenteret jobber med rutine for fakturering
Nytt nettsted er etablert https://www.ehelseagder.no/
VKP – velferdsteknologisk knutepunkt
Agderkommuner er aktuelle for å bli invitert inn i prosjektet (med Irene som koordinator).
Mulig organisering av VKP Agder ble presentert (se slide nr.9).
DigiHelse
et prosjekt som inneholde tre deler: digital dialog mellom hjemmetjenesten og brukere, kalender og
informasjon om gjennomførte besøk. Oslo og Bergen er i gang med forsøk. Østre Agder kommuner kan
bli med lav «inngangsbillett»
Følgende ble vedtatt:
HLF støtter opp om det pågående utviklingsarbeidet, og er positive til videre involvering og deltakelse fra
Østre Agder.
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Virksomhetsplanen pkt. 2.1 Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder

Orientering om FACT
v/ rådgiver Lillian Andersen
FACT er forkortelse for Flexible Assertive Community Treatment, oversatt til norsk omtrent: oppsøkende,
samtidige og helhetlig tjenester.
Lillian viste til tidligere behandling av SSHFs initiativ i 2016 og 2017 i hhv. RS – møte og HLF.
Arendal har vært i dialog og forhandlinger med SSHF en god stund og kommet fram til enighet om å
prøve ut et FACT – team. Områdene målgrupper og ressursbruk har vært krevende å finne ut av. Arendal
ønsket ikke å gå inn med penger, men med personell (ett årsverk) for å sikre eierskap til prosjektet.
Samarbeidsavtale er nå underskrevet (02.01.2018).
Arendal ser bl.a. følgende mulighetsområder i prosjektet:

behandlingsrelasjon kan etableres raskt og opprettholdes

lettere tilgang til spesialisthelsetjenesten

færre ansatte rundt brukerne


redusert fare for tilbakefall og tvang

økt gjensidig kunnskapsutveksling kommunen og SSHF
Viser for øvrig til vedlagt presentasjon.
Etter presentasjonen signaliserte flere av møtedeltakerne at de ønsker løpende oppdatering på erfaringer.
Flere av kommunene har lignende samarbeid i gang eller under vurdering. Felles evaluering/effektmåling
ble spilt inn som et samarbeidsopplegg.
Følgende ble vedtatt:
HLF tar informasjonen til etterretning.
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Virksomhetsplanen pkt. 2.1 Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder

Status i samarbeidet med SSHF
v/ Harry Svendsen










Arbeidet med utvikling av samarbeidsavtaler mellom kommunene og SSHF: neste HLF – møte
(20.04) blir delt i to: 1) Ordinært HLF først, deretter 2) work – shop som skal ha fokus på
videreutvikling av samarbeidet med SSHF med utgangspunkt i eksisterende avtaleverk.
Egen innkalling til dette følger rett etter påske.
Kommunene på Agder har gått sammen om en forsøksordning med ett felles sekretariat for å
styrke samarbeidet innenfor OSS/KOSS – strukturen. Harry Svendsen frikjøpes en dag i uka som
finansieres gjennom spleiselag. Østre Agder tilføres 153.200.- fra øvrige kommuner.
Arbeidet med høringsplattform til Utviklingsplan har pågått hele 4. kvartal 2017 og inn i 2018.
Gjennomgang av avtale mellom kommunene, SSHF og UIA om samarbeid innenfor forskning,
utdanning og kompetanseutvikling med etablering av eget organ (OSO).
Styrket klinisk samarbeid mellom sykehusleger og fastleger gjennom etablering av eget
Medisinsk samhandlingsråd (MSR)
Videre oppfølging av prosjektet «Regional samhandlingsmelding rus – og psykisk helsefeltet
Arbeid med barn og unge – eget fagråd

Se for øvrig presentasjon som følger vedlagt.
Forslag til vedtak:
HLF tar informasjonen til etterretning. Samhandlingskoordinator må gjøre avklaringer med de ulike
kommuners linjeledelse før en evt. kan bruke ressurspersoner i kommunene.

16/2018

Eventuelt
Orientering fra Fylkesmannen
Esther Hassel orienterte om prosjektet med ansettelse av kommunepsykologer og oppfordret
kommunene til å fortsatt ha fokus på dette. Kommunene Arendal (4 psykologer), Risør, Åmli, Froland og
Grimstad alle 1 psykolog er i gang. Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei har ikke søkt.
Hun orienterte videre om status på en rekke søknadsfrister til ulike tilskuddsordninger hvor arbeidet med
endelig tildeling pågår hos Fylkesmannen.

Møtedatoer HLF 2. halvår:
Det ble besluttet å avholde dagsmøter på følgende datoer:






30. august (torsdag)
28. september
2. november
14. desember

Samhandlingskoordinator fikk i oppgave å samarbeid med legevakt/KØH –overlege for å sikre at det ble
avholdt et møte i hhv LAO og KØH AO i 2. halvår på en av de avtalte datoene.

