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Bakgrunn
Kommunesamarbeidet i Østre Agder innenfor helse, omsorg og levekår ble etablert
som en oppfølging av Samhandlingsreformen som ble iverksatt fra 01.01.2012.
På oppdrag fra rådmannsutvalget ble kommunalsjefsforum konstituert i februar 2012
med følgende mandat:
Kommunalsjefsforum endret navn til Helse – og omsorgslederforum (HLF) i 2015.
HLFs mandat og hovedoppgaver er:


være rådgivende og innstille i saker innenfor helse- og omsorgsfeltet til rådmannsgruppa



være rådgivende i andre spørsmål etter anmodning fra rådmannsgruppa



etter vedtak i rådmannsgruppa være styringsgruppe for prosjekter innenfor helse- og



foreslå og følge opp tiltak som bidrar til kompetanse – og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet i



være rådgivende faggruppe der en av kommunene har vertskommuneansvar

omsorgsfeltet i Østre Agder
hver kommune


fremme samhandling mellom kommunene innad i Østre Agder, og mellom kommunesamarbeidet
i Østre Agder og helseforetaket (jfr. helse – og omsorgstjenestelovens § 6.1.)



representere Østre Agder i Regionalt samarbeidsutvalg (samhandlingsorgan jfr. inngått lovpålagt



Foreslå konkretisering av oppgave – og ansvarsdeling mellom kommunene i Østre Agder og

samarbeidsavtale med Sørlandet sykehus)
Sørlandet sykehus HF, og bidra til å etablere gode rutiner som sikrer godt samarbeid og god
koordinering


iverksette, følge opp og evaluere prosjekter som fremmer samhandling mellom kommunene på
Agder og Sørlandet sykehus HF etter vedtak i rådmannsgruppa styret i Østre Agder.



iverksette, følge opp og evaluere samhandlingsprosjekter mellom Østre Agder og SSHF som
bidrar til at reformens målsettinger innfris etter vedtak rådmannsgruppa og eller styret i Østre
Agder.

1.0

Mål

1.1
Hovedmål
Hovedmålet med kommunesamarbeidet innenfor helse, omsorg og levekår i Østre Agder er å
bidra til samarbeidsløsninger som kommunene finner formålstjenlig innenfor feltet.
1.2
Delmål
Delmål 1
Kommunesamarbeidet i Østre Agder skal sammen med de andre kommuneregionene på Agder
fremme samhandling med Sørlandet sykehus HF gjennom inngåelse av forpliktende
samarbeidsavtaler i tråd med helse – og omsorgstjenestelovens § 6.1.
Østre Agder kan ta initiativ til å utrede og igangsette tiltak som videreutvikler
Samhandlingsreformen, gjennom samordnede initiativ med øvrige kommuneregioner på Agder.
Delmål 2
Østre Agder skal videreutvikle satsing innenfor eHelse, velferds, trygghetsteknologi- og
telemedisin både i Østre Agder og sammen med øvrige kommuneregioner på Agder (jfr
strategisk rammeplan).
Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Delmål 3
Østre Agder skal ta initiativ til å utrede og igangsette tiltak innenfor forskning, utvikling og
innovasjon basert på Østre Agders strategidokument på området. Det søkes samarbeid på
Agder innenfor området når det er hensiktsmessig.

Delmål 4
Østre Agder skal gjennom samarbeid på tvers av kommunene utvikle det samfunnsmedisinske
arbeidet i den enkelte kommune og i Østre Agder som helhet.
Delmål 5
Østre Agder skal samarbeide om kvalitet i pasientforløp i pleie - og omsorgstjenester gjennom
kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling.
Delmål 6
Østre Agder skal gjennom samarbeid på tvers av kommunene utvikle gode prosjekter innenfor
folkehelse, tidlig innsats og levekår gjennom den nasjonale programfylkesatsingen.

2. Prioriterte satsingsområder som er forankret i hoved – og delmål
Helse- og omsorgslederforum (HLF) foreslår følgende satsingsområder i 2018:



Samhandling med SSHF og Østre Agder (evt. kommuneregioner på Agder)
Interkommunalt samarbeid med kommunene på Agder forankret gjennom Regionplan
Agder
Tjenesteinnovasjon innenfor velferdsteknologi, - og e - helse
Felles strategi og satsninger innenfor forskning, utvikling og innovasjon
Videreutvikle helhetlige pasientforløp gjennom felles satsing på kompetanse og kvalitet
Økt satsing på folkehelse, tidlig innsats og levekår gjennom tverrfaglig og interkommunalt
samarbeid
Samfunnsmedisinsk samarbeid gjennom eget fagutvalg for kommuneoverlegene







2.1 Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder
Mål
Sørge for at begge parter planlegger, dimensjonerer og samordner sine behandlingstilbud for å
møte befolkningens behov for helsetjenester ved å:


sikre helhetlige og trygge pasientforløp, særskilt sikre bedre overganger ved utskrivning
fra sykehus basert på «Trygg utskrivning»
fremme et effektivt samarbeid mellom ledere og fagpersoner i SSHF og kommunene i
Østre Agder



Østre Agders hovedfokus i samhandlingen med SSHF i 2018 være:


en systematisk gjennomgang og evaluering av alle vedtatte lovpålagte
samhandlingsavtaler mellom kommunene og SSHF.
Dette vil bli organisert som et eget prosjekt.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Tiltakspunkter satsingsområde 2.1














I sammen med øvrige kommuner på Agder utarbeide felles høringsplattform for
Utviklingsplan 2035 med fokus på strategiske samhandlingsområder mellom kommuner
og sykehus.
Utvikle og forbedre lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF sammen med øvrige
kommuneregioner, herunder evaluere det partssammensatte Regionalt
samarbeidsutvalget (RS) - SSHF og kommunene i Østre Agder
Ta initiativ til at det inngås egen delavtale innenfor psykisk helse og rus
Videreutvikle KØH – tilbud ved å inkluderer pasienter psykisk helse og rus
Rehabilitering – sammen med øvrige kommuner på Agder og SSHF etablere eget
fagutvalg innenfor somatisk rehabilitering
Videreutvikle etablerte samarbeidsarenaer mellom kommunene på Agder og Sørlandet
sykehus HF kalt overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) og tilhørende
arbeidsutvalg for OSS gjennom felles Lederutviklingsprogram.
Videreføre samarbeidet i etablert samordningsutvalg mellom kommuneregionene på
Agder, kalt Kommunalt overordnet strategisk samarbeidsutvalg (KOSS). Arendal
kommune/Østre Agder skal ha lederansvaret og sekretærfunksjon for KOSS
Det søkes gjennomført et årlig møte mellom styret i Østre Agder og styret i Sørlandet
sykehus HF.
Østre Agder deltar i halvårlige møter på politisk nivå mellom vertskommunen Arendal
og SSHF.

Ressurser
Koordinering av samarbeid og faglig utvikling ivaretas av samhandlingskoordinator og
øremerket prosjektressurser som er tilgjengelig i forbindelse med opprettelse av prosjekter.

2.2 E – helse og velferdsteknologi
Mål
Østre Agder skal være blant de fremste kommuneregionene på innovativ tjenesteutvikling, og ta
i bruk e-helse og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

Tiltakspunkter 2.2
Gjennomføre vedtatte strategier og tiltak i satsingen «Velferdsteknolog i Agder 2020»
Bidra til å etablere et «følgeforskningsprosjekt» på prosjektet «Innføring av velferdsteknologi på
Agder i 2020» i tråd med vedtatt FoU – strategi for Østre Agder







Videreutvikle «TELMA» - telemedisinsk samhandling som et operativt prosjekt i Østre
Agder
Videreutvikle «Agder Living Lab»
Østre Agder vil bidra til at den strategiske samordnings – og koordineringsfunksjonen
gjennom Regional koordineringsgruppe (RKG) videreutvikles. Aase Hobbesland leder
arbeidet i RKG. E-helsekoordinator inngår i sekretariatet.
Østre Agder skal også understøtte prosjekt «En innbygger – en journal»
«Tiltaksplan velferdsteknologi 2018 i Østre Agder» beskriver arbeidet i detalj.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Organisering
Organisering med et eget fagutvalg på feltet videreføres for å sikre framdrift og resultater i det
interkommunale samarbeidet i Østre Agder, og for å understøtte den enkelte kommune i videre
implementering.
Fagutvalget har følgende prioriteringer i 2018:
 «Innføring av velferdsteknologi på Agder 2020»
 TELMA/3P (felles telemedisinsk løsning Agder)
 Agder Living lab
 Samordne grensesnitt mellom e- helse og VT – feltet og prosjektet «Gode
pasientforløp» Østre Agder

Ressurser 2017
eHelsekoordinator i full stilling, samt fagpersoner som inngår i prosjektgrupper.
Viser til «Tiltaksplan for velferdsteknologi Østre Agder» for mer informasjon om organisering og
ansvarlige ressurspersoner i prosjektene.

2.3 Forskning, utvikling og innovasjon
Mål
Østre Agder/ Kommunene på Agder skal ta et selvstendig ansvar for å videreutvikle feltet
forskning, utvikling og innovasjon på helse, omsorgs og levekårstjenester i kommunene ved å
videreutvikle en felles FoU – strategi for kommunesamarbeidet i løpet av 2018, og tilrettelegge
for forskning i helse, omsorg og levekår.

Tiltakspunkter satsingsområde 2.3







Igangsette et prosjekt med tilhørende arbeidsgrupper for å utvikle en felles FoU –
strategi
Ta initiativ til å drøfte en felles infrastruktur/arena på Agder for medvirkning fra alle
Agder- kommunene til tjenesteinnovasjon og forskning basert på erfaring fra formalisert
KOSS – struktur og RKG – struktur.
Gjennom rammeavtale mellom SSHF, Universitetet i Agder og kommunene
rekonstituere overordnet samarbeidsorgan (OSO) og tilhørende arbeidsutvalg for å sikre
økt trepartsamarbeid for å fremme bærekraftig forskning – og kompetansemiljø på
Agder.
Understøtte og delta i prosjektet I4Helse

Organisering
Etablere egen prosjektgruppe med styringsgruppe innenfor styringslinjen i Østre Agder som
består av HLF, eksterne samarbeidspartnere og ledes av Tone Marie Nybø Solheim.
Ansvarlig for utvikling og oppfølging av arbeidet: Samhandlingskoordinator og tidl.
kommuneoverlege Ottar Christiansen, som utvides til en egen prosjektgruppe.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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2.4 Kompetanse og kvalitet
Mål
Østre Agder skal være en pådriver for kunnskap i tjenestene og kvalitet i hele pasientforløpet.

Tiltakspunkter satsingsområde 2.4


Etablere forpliktende samarbeid med Fagskolen i Grimstad og vurdere supplerende
samarbeid med AOF om forsterket satsing på helsefagarbeiderfaget.



Videreutvikle Utviklingssenterets regionale rolle i arbeidet med kompetanseutvikling og
kvalitetsarbeid



Etablere dialog mellom USHT Aust Agder og Vest Agder for å vurdere synergieffekter



Etablere prosjektet” Gode pasientforløp” som fast læringsnettverk i Østre Agder



Vurdere tiltak som styrker gjensidig hospitering mellom kommunene og helseforetaket.

Organisering og ressurser

Utviklingssenteret har en sentral rolle gjennom videreutvikling av kvalitetsarbeidet” Gode
pasientforløp”. Opprettholde representasjon fra Østre Agder i samhandlingsutvalget” Fagutvalg
for kompetansedeling”. Det avsettes ressurser til en bistilling i 20 % i Utviklingssenteret for
sykehjem og hjemmetjenester (USHT) knyttet til læringsnettverket «Gode Pasientforløp”.
Østre Agder blir representert i Fag- og samarbeidsrådet (styringsgruppe) for USHT.

2.5 Samfunnsmedisinsk samarbeid
Mål
Østre Agder skal fremme samfunnsmedisinsk samarbeid mellom kommunene i Østre Agder
gjennom drøfting av samfunnsmedisinske spørsmål, bidra med samfunnsmedisinsk kunnskap og
vurdere forsterket samarbeid på området.
«Tiltakspunkter satsingsområde 2.5
 «Følge med funksjon» knyttet til nasjonale meldinger, lover og forskrifter, og utarbeide
høringsforslag etter anmodning fra HLF
 Bidra til implementering av en strategi innenfor forskning, utvikling og innovasjon
gjennom å være referansegruppe for prosjektet
 samarbeid om helsemessig beredskap, smittevern og miljørettet helsevern
 rådgivning knyttet til utvikling av avtalene med SSHF
 faglig støtte til utvikling av KØH og Legevakt etter anmodning fra Legevaktens
administrative organ, LAO og administrativt organ KØH.
 gjennomføre dialogmøte med faggruppe for folkehelse og levekår

Organisering og ressurser
Fagutvalget for kommuneoverlegene består av kommuneoverlegene fra kommunene i Østre
Agder, legevakts – og KØH overlege og medisinskfaglig rådgiver. Fylkeslegen har
observatørstatus. Samhandlingskoordinator er sekretær for fagutvalget.
Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Leder av fagutvalget rapporterer til HLF i et årlig møte for å oppdatere linjelederne i arbeidet.
Samhandlingskoordinator er sekretær for fagutvalget.

2.6 Folkehelse, levekår og tidlig innsats
Mål
Faggruppe folkehelse og levekår i Østre Agder skal:


styrke samarbeidet mellom kommunene innen folkehelse og bidra til kommunenes
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Tiltakspunkter satsingsområde 2.6








Felles satsing på det nasjonale oppdraget «Programfylkesatsingen» hvor kommunene
inngår i et partssammensatt samarbeid med Fylkeskommunen som er ansvarlig
koordinator
Fremme samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre aktører for analyse
av helsetilstand og påvirkningsfaktorer og felles satsingsområder/tiltak
Identifisere felles satsingsområder med utgangpunkt i folkehelsestatus i hver kommune
Gjensidig gjennomgang av oppdatert folkehelsestatus i kommunene på Østre Agder
2017/2018
Identifisere ev. felles satsingsområder – tiltak fra høsten 2018
Formalisere samarbeid med fagutvalg for folkehelse og Skoleforum gjennom minst
årlige fellesmøter.

Organisering og ressurser
Fagutvalg (folkehelse- og levekårsnettverk) for satsingsområdet videreføres som en del av HLF strukturen. Fylkeskommunen og Fylkesmannen inviteres med som observatører.
Helsestasjonene og skolehelsetjenesten i kommunene er mulige arenaer for samarbeid.
Området tilføres midler gjennom øremerket midler fra «Programfylkesatsingen».

3. Organisering
Mandat Helse- og omsorgslederforum
Arbeidet er organisert i tråd med vedtektene i kommunesamarbeidet til Østre Agder. Helse- og
omsorgslederforum er styringsgruppe for alle prosjekter som er opprettet i Østre Agder
gjennom vedtak i rådmannsgruppen. Helse- og omsorgslederforum avgir innstillinger til
rådmannsgruppen.
Mandat for Helse- og omsorgslederforum følger i vedlegg 2.
Fagutvalg
Et fagutvalg er alltid nedsatt av Helse – og omsorgslederforum (HLF) med definert mandat hvor
medlemmene er utnevnt av helse – og omsorgsleder i respektiv kommune. Oppgavene skal
være av varig karakter eller med lang tidshorisont.
Kommunalsjefsforum har opprettet tre fagutvalg:
Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Fagutvalg for E – helse og velferdsteknologi



Fagutvalg for kommuneoverlegene



Fagutvalg for folkehelse og levekår opprettet i 2016, videreføres.

Mandat for fagutvalg E – helse og velferdsteknologi
Mandat for fagutvalg for kommuneoverlegene
Mandat for fagutvalg for folkehelse og levekår

(vedlegg 3).
(vedlegg 4).
(vedlegg 5).

Faggrupper
En faggruppe er alltid nedsatt av kommunalsjefsforum med definert mandat hvor medlemmene
er utnevnt av helse – og omsorgsleder i respektiv kommune. Oppgavene er av mer
tidsbegrenset karakter. Helse- og omsorgslederforum har foreløpig ikke opprettet noen
faggrupper.
Prosjektgrupper
Helse- og omsorgslederforum har fullmakter til å etablere og avvikle prosjektgrupper etter
behov basert på vedtak i rådmannsgruppen og styret for Østre Agder.
Det er etablert en rekke prosjektgrupper som er nevnt innenfor de prioriterte satsingsområdene

4. Ressursbruk
4.1 Økonomi
Virksomhetsplanens satsingsområder gjennomføres innenfor godkjent budsjett vedtatt i styret
for Østre Agder. Det utarbeides årlige budsjetter for hvert enkelt prosjekt som godkjennes av
styret i Østre Agder.
4.2 Personalressurser
Virksomhetsplanens satsingsområder gjennomføres innenfor bemanningsplan som er
innarbeidet i budsjett vedtatt i styret i Østre Agder.
4.2.1 Sekretariatet
Leder av HLF, frikjøp 20 %
Samhandlingskoordinator, 100 % stilling, fast (20 % FoU/,20% Agdersamarbeidet,60% øvrige oppgaver).
Koordinator E – helse og velferdsteknologi: 100 % stilling, fast (80% Østre Agder/20% RKG)
Bistilling, USHT, 20%, fra 01.09.2017 – tentativt forsøksperiode ut 2018.

4.2.2 Prosjekter
«Innføring av velferdsteknologi på Agder»
E-helsekoordinator inngår i sekretariat for RKG med en 20 % stilling som refunderes gjennom
prosjektmidler (se pkt 4.2.1)
Gode Pasientforløp
Bistilling til USHT, 20 % stilling.
Sammen om FoU for bedre helse – og omsorgstjenester i Østre Agder
Samhandlingskoordinator inngår i KOSS -sekretariat med 20 % stilling som delfinansieres av de øvrige
kommuneregionene (se pkt 4.2.1)
Ottar Christiansen deltar i prosjektet gjennom frikjøp fra Risør kommune

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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5.Mandat og organisasjonskart
Følgende vedlegg følger virksomhetsplanen:
1. Organisasjonskart og styringslinje
2. Mandat Helse – og omsorgslederforum
3. Mandat fagutvalg e – helse og velferdsteknologi
4. Mandat fagutvalg kommuneoverlegene

Vedlegg 1: Organisasjonskart og styringslinje
Styret i Østre Agder

Rådmannsutvalget i
Østre Agder

Helse- og omsorgslederforum i
Østre Agder

Fagutvalg for e – helse
og velferdsteknologi

Fagutvalg for
kommuneoverleger

Fagutvalg folkehelse og
levekår

Prosjektgrupper
Prosjektgrupper
Prosjektgrupper
Prosjektgrupper

Vedlegg 2
Mandat for Helse- og omsorgslederforum i Østre Agder
Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet i Østre Agder 24.april 2015
Bakgrunn
Rådmennene i Østre Agder tok i 2012 initiativ til å opprette en formalisert arena, Kommunalsjefsforum (KF),
hvor lederne av helse – og omsorgstjenestene i de åtte kommunene er medlemmer. Bakgrunnen var
innføring av Samhandlingsreformen som ble iverksatt fra 01.01.2012.
Målsetting og oppgaver
I styremøte 24.04.2015 vedtok styret i kommunesamarbeidet for Østre Agder en endring på forumets navn
fra kommunalsjefsforum (KF) til Helse – og omsorgslederforum (HLF).
Målsettingen med HLF er å fremme utvikling av gode helse- og omsorgstjenester på områder det ansees
som hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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HLF skal:


være rådgivende og innstille i saker innenfor helse- og omsorgsfeltet til
rådmannsgruppa



være rådgivende i andre spørsmål etter anmodning fra rådmannsgruppa



etter vedtak i rådmannsgruppa være styringsgruppe for prosjekter innenfor helse- og



foreslå og følge opp tiltak som bidrar til kompetanse – og kvalitetsutvikling av

omsorgsfeltet i Østre Agder
tjenestetilbudet i hver kommune


være rådgivende faggruppe der en av kommunene har vertskommuneansvar



fremme samhandling mellom kommunene innad i Østre Agder, og mellom
kommunesamarbeidet i Østre Agder og helseforetaket (jfr. helse – og
omsorgstjenestelovens § 6.1.)



representere Østre Agder i Regionalt samarbeidsutvalg (samhandlingsorgan jfr. inngått



foreslå konkretisering av oppgave – og ansvarsdeling mellom kommunene i Østre Agder

lovpålagt samarbeidsavtale med Sørlandet sykehus)
og Sørlandet sykehus HF, og bidra til å etablere gode rutiner som sikrer godt samarbeid
og god koordinering


iverksette, følge opp og evaluere prosjekter som fremmer samhandling mellom
kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF etter vedtak i rådmannsgruppa styret i
Østre Agder.



iverksette, følge opp og evaluere samhandlingsprosjekter mellom Østre Agder og SSHF
som bidrar til at reformens målsettinger innfris etter vedtak rådmannsgruppa og eller
styret i Østre Agder.

Organisering og aktivitet
Helse- og omsorgslederforum (HLF) er et underutvalg, under rådmannsgruppa, som består av lederne av
helse - og omsorgstjenesten i de åtte deltakerkommunene i Østre Agder. Leder og nestleder velges for to
år av gangen. Samhandlingskoordinator er sekretær og saksutreder. Sekretariatsleder for Østre Agder har
møte, tale – og forslagsrett. Representanter fra ansattes organisasjoner samt representanter fra
Fylkesmannen har observatørstatus med møte – og talerett.
Det avtales inntil 10 møter pr. år hvor oppgavene som styringsgruppe for felles prosjekter og møter i
regionalt samarbeidsutvalg inngår.
HLF kan fremme forslag til representasjon på vegne av Østre Agder overfor rådmannsgruppa.
Det skal utarbeides en plan for prioriterte virksomhetsområder og årsrapport som legges fram for
rådmannsgruppa og styret.

Vedlegg 3: Mandat fagutvalg e – helse og velferdsteknologi
Vedtatt av styret i kommunesamarbeidet i Østre Agder 9. januar 2015

Målsetting
Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter
mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgsektoren med sikte på å bidra til
nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren.

Utarbeidet av Helse – og omsorgslederforum
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Organisering
Østre Agder fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi skal være en undergruppe for kommunalsjefforum i
helsesektoren.
Fagutvalget består av en fagmedarbeider fra hver deltakende kommune, samt en representant for IKT
Agder, en representant for DDØ og en representant fra brukerorganisasjonene. Prosjektgruppen for
«Nattilsyn med teknologistøtte» har møte og talerett i fagutvalget. Ved behov kan statlige
myndigheter/virksomheter gis observatørstatus i fagutvalget.
Fagutvalget skal velge en leder og en nestleder.
Sekretæransvaret for fagutvalget skal ligge til felles E-helse og velferdsteknologikoordinator. Fagutvalgets
leder og sekretæren skal i sammen forberede møtene i utvalget.
Møtereferat skal oversendes postmottakene i den enkelte kommune.

Mandat
Fagutvalget skal:











Være rådgiver for styrende organ og kommunene i Østre Agder i forhold til å ta i bruk e - Helse
og velferdsteknologiske løsninger.
Utpeke deltakere fra Østre Agder til fast opprettede strategiske arenaer og ad – hoc grupper
innenfor arbeidsfeltet, og være kontaktpunkt mot nasjonale fagmiljøer - Helsedirektoratet og KS
Bidra til fagutvikling og kompetansebygging innen e-Helse og velferdsteknologi i kommunene i
Østre Agder.
Bidra til at ivaretakelse av informasjonssikkerhet, personvern og etikk blir tilstrekkelig vektlagt ved
innføring av velferdsteknologiske løsninger i medlemskommunene.
Være bindeledd mellom forskningsmiljøer og kommunene, med særlig vekt på å fremme dialog
og samarbeid med Universitetet i Agder og Utviklingssenteret i Aust – Agder.
Initiere prosjekter som kan fremme hensiktsmessig og økt bruk av telemedisin og
velferdsteknologi i den enkelte kommune i Østre Agder. Herunder prioritere prosjekter hvor to
eller flere kommuner samarbeider, og har ansvar for samordning og koordinering av prosjekter
og aktiviteter
Være oppdatert på kommunale og nasjonale strategier og satsingsområder
Bidra til å sikre midler til prosjekter og satsinger i regionen
Utarbeide en hensiktsmessig informasjonsstrategi

Finansiering
Alle tiltak som Fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi ønsker å iverksette og som innebærer bruk av
kommunal arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over medlemskontingenten, forutsetter
vedtak i den enkelte deltakende kommuner på grunnlag av innstilling fra Styret i Østre Agder.

Aktivitet
Aktiviteten i fagutvalg for E-helse og velferdsteknologi styres av medlemmene, men minimumsaktivitet skal
være 2 møter i halvåret. Det utarbeides Årsrapport.
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Vedlegg 4: Mandat fagutvalg kommuneoverlegene
Vedtatt i Helse – og omsorgslederforum i Østre Agder 27.03.2015
Bakgrunn
Kommunalsjefforum vedtok 27. februar 2015, sak 06/15, følgende innstilling:
Fagutvalg for kommuneoverlegene etableres. Endelig mandat ble vedtatt i møte i Helse – og
omsorgslederforum 27.mars 2015.

Målsetting og oppgaver
Målsettingen er:



å fremme samfunnsmedisinsk faglig samarbeid mellom kommuner i Østre Agder
å belyse samfunnsmedisinske spørsmål og bidra med samfunnsmedisinsk kunnskap i saker som
behandles av Helse – og omsorgslederforum

Fagutvalget skal:











Innstille i saker som angår helsemessig beredskap, smittevern og miljørettet helsevern og bistå
ved behov i gjennomføring av samarbeidsprosjekt på disse områder
Gi faglig støtte til videreutvikling av legevakttjenesten og kommunal øyeblikkelig hjelp
døgnopphold
Gi råd om videreutvikling av samhandling og samarbeid mellom ulike kommunale deltjenester og
med spesialisthelsetjenesten, med særlig oppmerksomhet på fastlegetjenesten
Gi råd om samhandling og samarbeid mellom kommuner og helseforetaket, herunder lovpålagte
avtaler, helseforetakets utviklingsplan, strategiplaner, handlingsplaner og andre planer
Følge med i og være pådriver for å fremme hensiktsmessig samordning av kommunenes
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og herunder vurdere og avgi uttalelser i høringer om
forskriftsutkast, lovutkast, NOU og andre dokument
Bidra til styrket interkommunalt samarbeid innen folkehelse, herunder samarbeid om å skaffe
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer og å identifisere hovedutfordringer for
folkehelsen i Kommunesamarbeidet i Østre Agder
Bistå i kommunenes medvirkning til og tilrettelegging for forskning for den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, jfr. kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 8-3 Forskning.
Utføre oppgaver på oppdrag fra Helse – og omsorgslederforum.

Organisering og aktivitet
Fagutvalget for kommuneoverlegene er rådgivende for Helse – og omsorgslederforum, og består av
kommuneoverlegene i Østre Agder kommunene. Lederen velges for 2 år av gangen og kan gjenvelges.
Samhandlingskoordinator er sekretær. Fylkeslegen eller den hun utpeker, har møte- og talerett. Det avtales
inntil 6 møter i året.
Det utarbeides virksomhetsplan og kortfattet årsrapport som fremlegges Helse – og omsorgslederforum.
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Vedlegg 5: Mandat fagutvalg folkehelse og levekår
Godkjent i HLF 21.04.2017
-

styrke samarbeidet mellom kommunene innen folkehelse og bidra til kommunenes
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

-

identifisere felles satsingsområder med utgangpunkt i folkehelsestatus i hver kommune

-

jobbe for tett samarbeid med fagutvalg samfunnsmedisin, slik at gruppene utfyller

-

fremme samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og andre aktører for analyse av

hverandre
helsetilstand og påvirkningsfaktorer og felles satsingsområder/tiltak
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