
Referat fra møte i  

Helse – og omsorgslederforum 20.04 
Følgende var tilstede: 
Aase Hobbesland, Grimstad kommune ,Laila Nylund, Åmli kommune ,Kristin de Lange, Tvedestrand 
kommune, Julie Leire-Hetland, Froland kommune, Ingeborg H. Morka, Risør kommune, Nina Smith, 
Arendal kommune, Marit Henriksen ,Vegårshei kommune, Torill Neset, Gjerstad kommune, Gunn 
Olsen, Delta, Sølvi Christensen Fagforbundet, Ann – Marit Strædet, NSF 
 
Til sak 16/20 møtte også: 
Gunnbjørg Engehaven, Fagskolen, Annette Sunde, Gjerstad kommune 
 
Til sak 17/20 møtte også: 
Torill Skår, Arendal kommune, Audun Solstad, Myratunet, Erlend K. Faanes og Ole Jørgen Etholm 
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Orientering om fagskoletilbud innenfor helse, omsorg og levekår -  
AOF Haugaland  
AOF orienterte om igangsatte og planlagte tilbud de har innenfor helse, omsorg og levekår  
på Agder. NOKUT gav godkjenning som fagskole fra oktober 2016. Det er etablert et formelt 
samarbeid, med Aust – Agder Fylkeskommune med lokalisering av tilbud ved Sam Eyde vg. 
skole og AOF kurssenter. AOF ønsker en samarbeidsavtale evt årlige samarbeidsmøter for å 
sikre økt rekruttering. Saken ble drøftet etter at AOF hadde lagt fram sine tilbud. 
Følgende ble vedtatt: 
Samhandlingskoordinator tar initiativ til å konstituere en arbeidsgruppe bestående av 
Fagskolen på Sørlandet og repr. Fra Østre Agder. Oppdraget til arbeidsgruppen er å kartlegge 
et mulig samarbeid med Fagskolen evt. AOF Hordaland hvor kommunene i Østre Agder 
kartlegger behov for tilbud innenfor helse, omsorg og levekår. Første møte avholdes 31. mai. 
Det fremmes en sak til HLF – møte 15.juni. 
Arbeidsgruppen består av følgende: Gunnbjørg Engehagen, Sørlandets fagskole, Sølvi 
Christensen, Fagforbundet, Cathrine Berge, Delta, Aase Hobbesland, Grimstad kommune/HLF 
og Harry Svendsen, Østre Agder. 
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TELMA – prosjektet 
Oppstart på Myratunet 
v/ Erlend  K. Faanes og Audun Solstad 
Prosjektet ble presentert av ovennevnte. 
Beskrivelse av TELMA prosjektet, målgruppe, organisering og mål.  
Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet 
sykehus, Universitet i Agder, Karde AS og Siemens, og har en varighet fra 2016- 2019. 
Forskning på prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd. Målet er å forebygge 
forverring og komplikasjoner av sykdom, oppdage og behandle forverringer og å fremme 
mestring for å skape en bedre livssituasjon og redusere reinnleggelser. Prosjektet har som 
ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder og 
Sørlandet sykehus for å tilby avstandsoppfølging til hjemmeboende kronikerpasienter. 
Pasientene, som bor hjemme, følges opp med kombinasjoner av måling av medisinsk tilstand, 
f.eks. oksygenmetning og puls, spørsmål via nettbrett og video- eller telefonkonsultasjon med 

      



 

sykepleier på en telemedisinsk sentral. Fra sept. 2018 vil Arendal kommune etablere en egen 
telemedisinsk sentral, i tillegg til de to allerede etablerte sentralene i Farsund og Kristiansand. 
Tilbudet i Arendal tilknyttes KØH på Myratunet. Ressurspersoner er KØH- sykepleiere samt 
legedekning til TMS. Prosjektleder Audun Solstad har erfaring fra Nordsjøen med 
avstandsbehandling gjennom bildesamtaler med fastlege.  
 
Les mer om prosjektet her http://www.telma.no, og vedlagte presentasjon. 
 
Følgende ble vedtatt: 

HLF er positiv til etablering av TMS i Arendal. HLF anmoder om at saken fremmes for KØH 
administrativt organ i møte 25.05, rådmannsutvalget og styret i Regionrådet i Østre Agder i 
løpet av mai måned. E- helsekoordinator legger fram saken for sekretariatsleder som fremmer 
saken for styret i Regionrådet. 
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Folkehelseprogrammet på Agder –  

status i arbeidet med organisering av et formalisert Agder – samarbeid. 
Ole Jørgen Etholm presenterte status i arbeidet, som inngår i regionalplan Agder og følges opp 
i rådmannsgruppa 2020. Fylkeskommunene stiller ressurser til disposisjon, og det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som ser på mulig struktur. Regionplan Agder anmoder om at det etableres en 
Regional koordineringsgruppe på kommunalsjefsnivå. Fylkeskommunene har påtatt seg leder – 
og sekretariatsfunksjon. Arendal kommune og Østre Agder skal oppnevnes med hver sin 
representant. Rådmannsgruppa i Østre Agder har ikke konkludert om Østre Agder skal være 
med, og evt. hvordan.  Arendal kommune v/ Torill signaliserte at hun ønsker å representere 
Arendal kommune.  
Følgende ble derfor vedtatt: 
For å sikre at Østre Agder er tverrfaglig representert anmoder HLF at Rådmannsutvalget i Østre 
Agder utnevner en representant fra skole- og oppvekstforum. Sekretariatsleder følger dette 
opp ved å fremme en forespørsel til leder i Skoleforum. 
 

 

http://www.telma.no/

