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Virksomhetsplanen pkt. 2.4 Kompetanse og kvalitet 

Presentasjon av prosjektet «Sammen om kvalitet» 

Leder av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, Silje Bjerkaas presenterte 
prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom USHT i Aust Agder og Vest Agder. 
Tilnærmingen i prosjektet med etablering av Læringsnettverk er sammenfallende med 
prosjektet «Gode Pasientforløp» som har pågått som et samarbeidsprosjekt i Østre Agder i fire 
år. Det vil bli igangsatt arbeidspakker knyttet til områdene: 1) inn – og utskrivning 2) 
pasientsikkerhet, 3) forbedringsarbeid og 4) samhandling med legene. 
Det vil bli ansatt en prosjektleder i løpet av 4. kvartal. 
Innspill fra HLF etter presentasjonen er at prosjektets mål og tiltak kan ansees som en naturlig 
videreføring av prosjektet «Gode Pasientforløp». Prosjektet kan også inngå som et element i 
den nasjonale satsingen «Leve hele livet». 
 

Status i eldrereformen «Leve hele livet»  

Hovedsatsningene i reformen ble presentert i HLF 25.05, og det er lite nytt fra sentralt hold.  
Fokus nå er å etablere et hensiktsmessig regionalt støtteapparat med en god en struktur. 
Innspill fra kommunene er at det må bygge på eksisterende strukturer. Esther oppfordret 
kommunene til å arbeide med en strategi i forhold til innsatsområdet «et aldersvennlig 
samfunn. Det krever sektorovergripende dialog og samhandling innad i kommunen. 
Det gjennomføres en regional gjennomføringskonferanse i Kristiansand 5. november.  
I tillegg er det samme tema som har fokus på Fylkesmannens årlige «Erfaringskonferanse 8. g 9. 
november. 
Følgende ble vedtatt: 

HLF støtter opp om prosjektet « Sammen om kvalitet». Prosjektet må sees i sammenheng med 
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arbeidet med den nasjonale reformen «Leve hele livet». Etablerte arbeidsmetoder, organisering 
og eksisterende arenaer og strukturer må benyttes i utviklingsarbeidet. 

 
24/2018 

 
Virksomhetsplanen pkt. 2.4 Kompetanse og kvalitet 

SAMKOM 
Samkom er et følgeforskningsprosjekt innenfor velferdsteknologi initiert av Bærum kommune. 
Forskningsaktøren  (VID) i dette prosjektet synes å være profesjonelle - https://www.vid.no/. 
Målsettingen med forskningsprosjektet er i tråd med Agders og Østre Agders intensjoner for å 
utvikle velferdsteknologiske løsninger som en del av tjenesteutviklingen i helse – og 
omsorgstjenestene. 
Følgende ble vedtatt: 
HLF anbefaler at Østre Agder opprettholder dialogen med Bærum kommune for å avklare om 
det er hensiktsmessig å inngå som partner i forskningsprosjektet «SAMKOM». 
Samhandlingskoordinator og e – helse koordinator har ansvaret for videre dialog sammen med 
Utviklingssenteret. I tillegg må det være dialog/informasjonsflyt mellom ØH – HLF og RKG.  
Dersom Østre Agder skal gå aktivt inn i prosjektet må det pekes ut to kommuner 
aktørkommuner på et senere tidspunkt.  
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Virksomhetsplanen pkt. 2.4 Kompetanse og kvalitet 

Samarbeidsavtale med AOF Haugaland 
AOF Haugland har henvendt seg til Østre Agder med ønske om å inngå en samarbeidsavtale 
med Østre Agder.  
Følgende ble vedtatt: 

HLF ønsker ikke å inngå en egen samarbeidsavtale med AOF Haugland. HLF har ikke myndighet 
til å inngå en slik avtale, da den må evt inngås med den enkelt kommune. Det er ønskelig å 
opprettholde den gode dialogen om kursaktiviteter som AOF tilbyr, og at samhandlings-
koordinator sørger for distribusjon av de til enhver tid eksisterende kurstilbud. 

Samarbeid med Fagskolen om helsefagutdanninger 
HLF ønsker å inngå et tettere samarbeid med Fagskolen om utvikling av framtidsrettede 
utdanningen og studieløp innenfor helsefag. 
Et viktig tiltak er at kommunene i fellesskap kan kartlegge behov slik at det kan gis en samlet 
tilbakemelding mer systematisk til fagskolen. Kompetansekartleggingen må legges opp slik at 
det ikke blir for detaljert og tidkrevende. Mange av disse verktøyene krever mye ressursbruk. 

https://www.vid.no/
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Demens, psyk/rus, rehabilitering og tverrfaglig miljøarbeid samt ny utdanning innen 
velferdsteknologi er mulig områder som bør spilles inn..   
Dette er noe annet enn Fagskolen – det er utdanning på videregående nivå 
Kommunene som arbeidsgivere må bruke kompetanse fagarbeiderne opparbeider seg. En del 
av løsningen er å motivere ansatte assistenter til å ta helsefagutdanning. 
Fylkesmannen fullfinansierer klasser med assistenter som blir helsefagarbeidere 
Det ble foreslått at Fylkeskommunen ved «Kompetanse Aust –Agder» inviteres til HLF for å 
informere om det tilbudet de gir deltidsansatte assistenter  som ikke har videregående 
utdanning for å sikre at de får en fullverdig helsefagarbeiderutdanning. 
 

Følgende ble vedtatt: 
Alle kommunene utarbeider et kort notat om utdanningsbehov på helsefagarbeidenivå som 
sendes til Harry i forkant av neste møte i HLF. Harry sender ut påminning i egen mail. 
Agder Kompetanse inviteres til å orientere om nevnte utdanningstilbud i neste møte i HLF. 

Helsefagutdanning E – helse 

Orientering ved Aase: 
Styret i fagskolen har vedtatt å opprette en egen utdanning innenfor e – helse, en studieplan 
med 30 studiepoeng som kan bygges videre ut til 60 studiepoeng. Studieplanen er oversendt 
NOKUT for godkjenning. 
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Virksomhetsplanen pkt. 2.1 Samhandling med SSHF og kommuneregioner på Agder 

Revisjon av avtaleverket med SSHF 
Harry orienterte kort om status i arbeidet med gjennomgåelse av arbeidet med avtaleverket. 
Videre prosess utsettes til felles Lederutviklingsprogram mellom SSHF og kommunene er 
sluttført i løpet av 1. kv. 2019, og til ny direktør ved SSHF er tilsatt og kommet i gang. 

Regional Utviklingsplan Helse Sør – øst v  
Harry presenterte hovedpunktene i Regional Utviklingsplan. I høringsutkastet inviteres bl.a 
sykehusforetak og kommuner til pilotprosjekter for å utvikle integrerte helsetjenester. Det 
arbeides med et felles høringsutkast fra alle kommunene i Østre Agder som skal legges fram 
for rådmannsutvalget 10.10 og Regionrådet 19.10  
Høringsutkastet sendes ut på «mailhøring» til HLFs medlemmer. 

Samhandlingsmeldingen psykisk helse og rusfeltet 
Lillian Andersen, Arendal medlem i koordinerende arbeidsgruppe, orienterte.  
Samhandlingsmeldingen ble vedtatt i mars 2018 og sluttet seg til satsingsområdene 
Et av forslagene i meldingen var å opprette et permanent fagråd innenfor psykisk helse og rus 
Målet nå er å utarbeide en handlingsplan med tre prioriterte områder: 
barn og unge , ROP og eldre med sammensatte lidelser 
Helene Tveide representerer Østre Agder i koordinerende arbeidsgruppe. 
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Virksomhetsplanen pkt. 2.4 Kompetanse og kvalitet 

IKT Agder – Rollebeskrivelse forvaltningsansvarlig Helse 
Rune Møster presenterte forslag til rollebeskrivelse for forvaltningsansvarlig Helse ( jfr utsendte 
oversikt). I drøftingene etterpå var det enighet om at forvaltningsansvarlig bør være sekretær 
når HLF er styringsgruppe. Møtehyppighet og tidspunkter samordnes med 
samhandlingskoordinator. Saker som skal til HLF må via fagutvalget og behandles der før HLF 
vedtar. Stilling som forvaltningsansvarlig Helse utlyses snarlig etter formell godkjenning. 
HLF anbefaler at stillingen utlyses slik at ansatte i alle medlemskommuner i IKT – Agder kan 
søke. Saken legges fram for styret i IKT Agder for endelig godkjenning 10.10.2018. 
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Mandat fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi 
Fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi må utvide sitt mandat som følge av dette. 
Endelig godkjenning av mandat vedtas i neste HLF-møte 2.11.2018. 
 

Tekniske løsninger overvåking 24/7 for feilsøking/support  
Representanter fra IKT Agder og e - helsekoordinator presenterte status. 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber videre å se på: 

- omfang 
- sikre rutiner for ivareta funksjonalitet på trygghetsalarmer, sykesignalanlegg og annet 

24/7 
- dialog med Responssenteret 
- se på hvordan systemene kommuniserer med hverandre 
- «hvem gjør hva» når funksjonene blir ødelagt evt ikke virker.  

 
Viktig med like rutiner for kommunene, og at dette informeres ut til og involverer alle IKT – 
miljøene. Det er også viktig med framdrift i arbeidet. Det er videre viktig at man ser på dette 
arbeidet opp mot regionens satsing på velferdsteknologi.  

Følgende ble vedtatt: 
E- helsekoordinator tar initiativ til å gi en oppdatering til HLF i et av gjenstående HLF – møter i 
2018. HLF legger til grunn at Ehelse koordinator informere RKG sekretariatet om arbeidet som 
pågår i Østre Agder slik at regionen i fellesskap kan ha fokus på dette viktige området innen 
velferdsteknologi.  

 

28/2018 
 

Keystone 
Erlend og Aase informerte om muligheten til å delta i EU – prosjektet «Keystone». 
Det er et slagst 1digitalt «økosystem» for å utvikle helhetlige og sammenhengende tjenester til 
befolkningen. 

Konklusjon:  
Ingen av de tilstedeværende kommunene signaliserte at de var interessert i å være 
søkerkommune, men at man vil støtte søknadsprosessen via RKG – strukturen.  

Se vedlagte presentasjon. 

29/2018 Eventuelt: 

Ny leder av HLF: 
Aase informerte om at hun ønsker å trekke seg som leder av HLF fra 01.01.2019 
Det er HLF som avgjør hvem som skal representere Østre Agder (HLF) inn mot RKG. 
 
Neste møte avholdes 02.11 i tråd med møteplan. Første møte i 2019 ble berammet til  
25. januar. Harry sender ut forslag til møteplan for 1. halvår 2019. 
 
 

                                                           

1 Et digitalt økosystem er ikke en programvare eller forretningsmodell. Det kan mer sees på som en støtte til programvareinfrastruktur 

som tilbyr og transporterer tjenester og informasjon. Komponenter i et digitalt økosystem kan være: programvarekomponenter, 
applikasjoner, tjenester, kunnskap, forretningsprosesser og modeller, opplæringsmoduler, kontraktsmessige rammer, støtte for daglig 
drift, sosiale nettverk, osv 
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