Møtereferat

Helse – og omsorgslederforum (HLF)
Referent
Harry Svendsen

Sted

Tid

Arendal kultur – og rådhus

14.12.2018

Til stede
Aase Hobbesland, Grimstad (leder), Torill Skår, Arendal, Helene Tveide, Tvedestrand, Per Christian Andersen, Risør, Laila
Nylund, Åmli, Elfi Jonassen, Gjerstad, Marianne Røed, Froland, Marit Henriksen, Vegårshei, Ann Marit Strædet, NSF,
Cathrine Berge, Delta, Sølvi Christensen, Fagforbundet, Erlend K. Faanes og Ole Jørgen Etholm deltok på deler av
møtet.
Harry Svendsen, Østre Agder (referent)
Observatør:
Esther Hassel, Fylkesmannen

Saker som ble behandlet

Virksomhetsplanen pkt. 2.4 Kompetanse og kvalitet
38/2018

Samarbeid med Fagskolen
Presentasjon Agder kompetanse
Håvard Røiseland og Sissel Jørstad holdt en grundig og relevant presentasjon
hvor den selvforklarende og utdypende presentasjonen følger vedlagt.
Agder kompetanse gjorde HLF oppmerksom på at de har mulighet for å
komme til den enkelte kommune for å orientere om tilbudet.
Status i kommunenes kartlegging av behov knyttet til fagskolesamarbeid.
Konklusjon:
Utsatt til neste møte.
Harry sender ut en egen mail rett over nyåret som en påminning om at
kommunene sender tilbake resultatet av egen kartlegging.
Det settes opp i en matrise som følger med innkallingen til møte 25.01.
Virksomhetsplanen pkt. 2.1 Samhandling SSHF og kommuneregioner på Agder
39/2018

Samhandling med SSHF
o Nytt fra siste OSS – møte som ble avholdt 20.11
Det ble informert om følgende saker som ble behandlet på
siste OSS – møte:
-

Avtaleverket – prosess videre

-

Innovasjonssøknader til Helse Sør – Øst – samhandling

-

Pakkeforløp psykisk helse og TSB

-

Arbeidet med felles strategidokumentet SSHF og kommunene

-

Midlertidig avtale om D5 knyttet til betalingsplikt psykisk helse og
TSB
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Harry gjennomgikk også organiseringen av samhandlingsarbeidet på Agder nivå når det gjelder kommuneregionene og SSHF.

40/2018

Virksomhetsplan 2019
Harry og Erlend presenterte forslag til hovedpunkter som var utsendt på
forhånd.
Ole Jørgen orienterte om Regionrådets oppgave med levekårsutfordringer.
Følgende hovedpunkter ble tatt opp under felles drøftinger:
 Tilslutning til hovedsatsingsområdene:
- Kunnskapsutvikling
- Digitalisering
- Samhandling med SSHF
 Enighet om at HLF løfter opp til Rådmannsutvalget hvordan vi skal
sikre en mer tverrsektoriell organisering av arbeidet med folkehelse –
og levekårssatsingen i Østre Agder. Dette skal inngå som handlingspunkt i Virksomhetsplan 2019 for HLF.
 Felles satsing på Agder innenfor E-helse – og velferdsteknologi
fortsetter i 2019. Det ble spilt inn at det vil være behov for en videre
satsing på Agder, innenfor RKG – strukturen, utover 2019/2020.
Strategiske drøftinger og avklaringer rundt dette må behandles i
Rådmannsutvalget.
Endelig forslag til Virksomhetsplan legges fram i neste møte 25. januar 2019.

41/2018

42/2018

Virksomhetsplanen pkt. 2.2 E – helse og velferdsteknologi

Endelig godkjenning av mandat fagutvalg e - helse
Bearbeidet innspill basert på forrige møte i HLF var utsendt på forhånd.
Følgende ble vedtatt:
HLF slutter seg til vedlagte forslag til mandat.
Tillitsvalgtes sammenslutninger utpeker en felles representant som inngår i
utvalget. Mandatet oversendes rådmannsutvalget til orientering.
Virksomhetsplanen pkt. 2.2 E – helse og velferdsteknologi

Operativ overvåking 24/7 for feilsøking/support på velferdstekniske
løsninger
Erlend orienterte om status i saken.
Følgende ble vedtatt:
HLF ber om at arbeidet som pågår i Østre Agder knyttet til operativ overvåking
av tekniske alarmer, både for hjemmeboende og institusjonsbeboere samkjøres med prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder». HLF anmoder om
at IKT forvaltningsansvarlige tar et overordnet ansvar på dette og bringer
saken inn for porteføljerådet i IKT Agder, spesielt når det gjelder div.
trygghetsteknologi som er knyttet opp mot HDO-er og institusjoner.
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43/2018

Eventuelt
 Leder HLF 2019:
Arbeidsutvalget ved Laila, Per Christian og Harry har foreløpig ikke
lykkes med å finne ny leder. På oppfordring fra HLF vurderer Arendal
om de kan påta seg oppgaven.


Forespørsel fra Nissedal om observatørstatus i fora innenfor helse.
Harry sjekker ut hva Nissedal ønsker og avklarer med
rådmannsutvalget.



Fagutvalget for somatisk rehabilitering:
Vi mangler representant fra Østre Agder. Harry sender ut informasjon
om fagutvalget i egen mail til HLF - medlemmene som sjekker ut
mulige kandidater i egen kommune.
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