
Møtereferat 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Møte i Helse – og omsorgslederforum (HLF) 

Referent Sted Tid  

Harry Svendsen Arendal kultur- og rådhus 25.05.2018 

 

Til stede 

Aase Hobbesland (leder) Torill Skår, Helene Tveide, Per Christian Andersen, Laila Nylund, Julie Leire-Hetland, Marit 

Henriksen, Elfi Jonassen, Gjerstad kommune, Cathrine Berge, Esther Hassel, Fylkesmannen og Harry Svendsen (referent). 
Ole Jørgen Etholm deltok på sak 18/2018 og 19/2018, Erlend K. Faanes deltok på sak 18/2018 og 19/2018, Lillian Andersen 

deltok på sak 20/2018 

Forfall: Ann Marit Strædet, NSF og Sølvi Christensen, Fagforbundet. 

 

 
Sak 
17/2018 

Godkjenning av saksliste og referat fra møte 20.04 
Godkjent. 
 

 

 
Sak 
18/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 
19/2018 

 

Innføring av velferdsteknologi på Agder 2020 - status 

E-helsekoordinator Erlend K. Faanes presenterte status i arbeidet med 
implementering og utrullering kommunevis av de ulike produktene som er anskaffet 
i fellesskap. Se vedlagte presentasjon. 

Det ble også gitt en kort orientering om status prosjektet «Velferdsteknologisk 
knutepunkt» og DigiHelse, som ble grundigere presentert av Irene H. Aune i forrige 
møte i HLF. RKG støtter innføring av Digihelse. Østre Agder ved HLF har hatt saken 
opp til Programstyret for Digitalisering og fått vedtatt utprøving i alle kommunene 
som ønsker det. Engangskostnad for innføring betales av IKT – Agder ved 
programstyret. Den enkelte kommune må betale kr. 1.80 per innbygger per år.  
Arendal kommune går først ut med uttestingen og blir en av pilotkommunene. 
Følgende virksomheter i Arendal inngår i testutprøving: Dag- og aktivitetstilbud 
demente, Hjemmesykepleien og Tjeneste-kontoret skal delta i testing.  
HLF tok informasjonen til etterretning.  
 

HLF styringsgruppe for Helse – IKT Agder. 
IKT Agder – samhandling om utviklingsarbeid 
IKT Agder ved Else Skjellum og Rune Møgster møtte for å presentere status i 
strategiarbeid for videre digitalisering, herunder helseområdet. Møgster er 
avdelingsleder for forvaltning og Else Skjellum er avdelingsleder for innovasjon og 
prosjekt. Gjennomgangen var en oppfølging fra møte 16.03. Se vedlagte 

presentasjon. Skjellum repeterte kort de viktigste punktene fra forrige møte. Oversikt 
over framtidig tenkt organisering av IKT Agder med en inndeling i to hovedområder 
ble presentert: 1) strategiske fokusområder og 2) operative oppgaver. Selv om 
primæroppgaven til IKT Agder også i framtiden vil være leveranser til kommunene 
vil digitale tjenester til innbyggerne i større grad være en del av oppgaveporteføljen. 
Viktigste samarbeidsområder i utviklingsarbeidet vil være strategisk utvikling og 
digitalisering, hvor kopling og samordning til fagsystemer er sentralt. 
Samarbeidsflater vil bl.a være prosjekter med tilhørende aktiviteter og samordning 
av arbeidsprosesser. Grimstad kommune eksemplifiserte en utfordring knyttet til 
overvåkingsansvaret 24/7 og hvordan håndtere «nedetid» hvor utvidelse av 
vaktordninger vil være nødvendig. 
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I dialogen ble det understreket at HLF vil bygge på eksisterende strukturer og 
derved være styringsgruppe for helseområdet av IKT Agders utviklingsarbeid. Dette 
vil bli forankret i Rådmannsutvalget slik at HLF umiddelbart inngår i styringslinja.   
E –helse koordinator vil være en sentral aktør i arbeidet og det må vurderes å gi 
fagutvalget for e – helse og velferdsteknologi et utvidet mandat. 
Følgende utfordringer ble adressert: 
Hvordan skal vi samarbeide i praksis ? 
- Finne en hensiktsmessig struktur/organisering 
- Definere roller og ansvar i den enkelte kommune 
- Informasjonshåndtering 
 
Innspill etter presentasjon og dialog: 
DDØ – kommunene etterlyser mer informasjon og involvering. Når to selskapene 
(DDØ og IKT Agder) er slått sammen må det bygges nye strukturer/modeller som 
sikrer at alle eierkommunene er inkludert. Delta ba om at IKT Agder kaller inn Østre 
Agder kommunene til drøftingsmøte før opprettelse av nyopprettede stillinger som 
forvaltningsansvarlige.» Viktig at denne innkallingen fra IKT Agder også kommer til 
kommunalsjefer i Østre Agder eller andre med delegert myndighet, dette da 
kommunene kan miste mye av sin nærhet til brukere av bla. Gerica og ikke minst 
tett på helsefaget og utfordringer til enhver tid. 

 
Videre oppfølging: 

 IKT Agder møter i Fagutvalget for e –helse i august 
 HLF etablerer en «intern» arbeidsgruppe 
 Egen sak i neste HLF - møte 30.08 hvor HLF da er etablert formelt som 

styringsgruppe 
 Nytt mandat for fagutvalget for e – helse utformes og vedtas av HLF som 

styringsgruppe i september – møtet, og deretter endelig godkjenning i 
Rådmannsutvalget. 

 
IKT Agder tar ansvar for å innkalle til et drøftingsmøte etter at fagutvalget er 
orientert og trukket inn, og fram til da er det fornuftig å ikke beslutte strukturer. 
 
Følgende ble vedtatt:  

Det er kritisk viktig ved innføring og drift av ulike former for varslings- og 
trygghetsteknologi av IKT – Agder har et operativ overvåkingssystem 24/7 for 
feilsøking og support på installerte velferdsteknologiske løsninger. Kommunene er 
avhengig av trygge og helhetlige løsninger med høy grad av «oppetid». 
HLF ber IKT Agder komme med et forslag til hvordan et operativt overvåkingssystem 
24/7 kan organiseres og driftes av IKT Agder. « 
 
Innspill og beslutninger oversendes til rådmannsutvalget ved sekretariatsleder.  
 

 
Sak 
20/2018 

 

Etablering av bistandsteam  - oppfølging av sak 35/2017 

Saken ble behandlet i 2017, og dette er en formalisering av dette vedtaket 
(235/2017). Elisabeth Fevik, Grimstad kommune og Pål Ribu, SSHF/ARA holdt en god 
orientering som begrunnet fordelen med etablering av felles «Bistandsteam for 
tvangssaker» som en interkommunal løsning. Det er viktig at hver av kommunene 

 



Møtereferat 
 

 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

etablerer en «kontaktpersonordning» som har ansvaret for dialogen inn mot 
bistandsteamet. Kontaktperson behøver ikke møte i alle møtene. Det planlegges å 
gjennomføre temamøter om tvang (kompetansehevingstiltak). Se vedlagte 

presentasjon som er identisk med det som ble sendt ut før møtet. 
Følgende ble vedtatt:  
Kommunene Grimstad, Froland, Risør, Gjerstad, Åmli, Vegårshei, Tvedestrand vedtar 
å etablere felles bistandsteam for tvangssaker i samarbeid med SSHF v/ avdeling for 
rus – og avhengighetsbehandling (ARA). Grimstad kommune tar det administrative 
ansvaret for å etablere bistandsteamet. Arendal kommune vurderer å inngå i 
bistandsteamet på et senere tidspunkt. 

 
 
Sak 
21/2018 «Leve hele livet» -  Regjeringens Eldrereform 

Esther Hassel fra Fylkesmannen orienterte om hovedinnholdet i framlagte NOU  Se 

vedlagte presentasjon . NOUèn inneholder bl.a Fem hovedområder som har i seg en 
eksempelsamling på gode måter å utvikle kvalitet i tjenestene. Det vil være stor 
frihetsgrad lokalt på hva som skal prioriteres. Reformen inneholder ingen endring av 
lover, forskrifter, rundskriv og retningslinjer. Det følger heller ikke midler med 
foreløpig. Alle kommuner i Norge blir imidlertid pålagt å utarbeide sin egen strategi 
som ivaretar intensjonene i reformen. Dette skal vedtas av kommune – og bystyrer. 
Det ble drøftet om innarbeidet struktur/organisering som er etablert som en del av 
deltakelse i den nasjonale satsingen «Helhetlig, trygge og koordinerte 
pasientforløp» skal videreføres, og at et felles kvalitetsutviklingsarbeid knyttet til 
denne reformen inngår i dette. Det statlige oppfølgingen og støtte til kommunene 
vil bli kanalisert gjennom Fylkesmannen og Utviklingssentrene.  
Enighet om at Fylkesmannens oppdragsbrev først må bli tilgjengelig, og at 
kommunene må vite mer før vi konkludere på hvordan dette skal iverksettes. 
 

Følgende ble vedtatt: 
Saken forberedes til augustmøtet i HLF. 
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Samarbeid med SSHF - status 

Følgende ble presentert gjennom en kort orientering: 
 Arbeid med etablering av fagråd for barn og unge på tvers av nivåene 

 Prosessen med samarbeidsavtalene – evaluering 

 Saksområder det arbeides med i KOSS 

 

HLF tok informasjonen til etterretning.  
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Eventuelt 

Helsefagarbeiderutdanning: 
Fylkeskommunen har tildelt AOF Haugaland 20 studieplasser til å starte opp 
fagskoleutdanningen «Kroniske sykdommer» i Arendal i høst. 
Samhandlingskoordinator påtar seg å distribuere informasjon til kommunene, men 
avventer til møte med Fagskolen 31.05 er avholdt. Det ble videre informert om at 
Sørlandet Fagskole ved styret har besluttet å utvikle en ny videreutdanning innen 
eHelse- og velferdsteknologi, 30 studiepoeng. Studieplanen skal oversendes NOKU 
for godkjenning i løpet av  september 2018  

 

 

 


