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Nina E. Smith, Arendal kommune,(leder) Aase Hobbesland/Tina Fabricius (fra sak 07/2019), Grimstad kommune,  
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Sølvi Christensen, Fagforbundet,  
Harry Svendsen, Østre Agder (referent)  
Observatør: 
Esther Hassel, Fylkesmannen Agder 

 

 
          Møte i Helse – og omsorgslederforum 
                            leder: Nina E. Smith 
                            saksutreder/sekretær: Harry Svendsen 

 

  

Godkjenning av referat fra møte 15.03 
Godkjent med følgende merknad:  
Undertegning av sykehusavtalene (D4 og D5) må iverksettes. 
Saksliste godkjent. 
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Anskaffelse av system for digital samhandling – BTI stafettlogg i BTI Agder 
Oppfølging av sak 04/2019 fra HLF  - møte 15.03 

Malin orienterte om følgende hovedpunkter: 
- HLF – vedtak 15.03 som utgangspunkt for drøftingene 
- Hva digital samhandling er i denne sammenheng (se foil nr.7) 
- Hvilke kommuner som inngår i hhv. anskaffelse og opsjon 
- Prioritere et system som understøtter arbeidet med Individuell Plan (IP) 
- En kravspesifikasjon må kombinere stafettlogg og IP og innlogging 

som tilfredsstiller sikkerhetskrav 
- Forholdet mellom IP og stafettlogg 
- Utrede hvordan definere grensesnitt mellom stafettlogg, IP og 

Individuell opplæringsplan (IOP), aktivitetsplan i Opplæringsloven §9A 
og Individuell Utviklingsplan, og hvordan et nytt digitalt verktøy kan 
svare ut behov for videreutvikling av ovennevnte. 

- IKT Agder medvirkning 
- Økonomi: finansiering for 2019 er på plass, medfinansiering etter 2019 

må avklares i BTI styringsgruppe  
Viser til vedlagte presentasjon som utdyper ovennevnte strekpunkter. 
 

HLF vedtok følgende: 

 HLF ønsker at IKT Agder prioriterer ressurser til anskaffelse og 
kontraktsforvaltning av verktøy for digital samhandling som er 
beskrevet som BTI Stafettlogg 

 
 
 
Beslutningssak 

v/ leder av BTI – 
prosjekt Malin 
Paust, Risør 
kommune 
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 Digital løsning for Individuell Plan (IP) skal inngå i målbeskrivelsen for 
anskaffelsen 

 Froland og Grimstad inviteres til å inngå i opsjon i avtalen 
 BTI Agder er styringsgruppe for delprosjekt digital stafettlogg.  
 HLF foreslår at et prosjektstyre settes sammen hvor to representanter 

fra HLF og Oppvekstforum og en fra Administrative støttesystemer 
deltar for å prioritere valg av digitale løsninger for tverrfaglig 
samhandling for barn og unge i Østre Agder. 

 Anne Grete Glemming og Torill Skår forespørres om å representere 
hhv Oppvekstforum og HLF da de representerer Østre Agder i RKG 
folkehelse og levekår. 
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Virksomhetsplan 2019 
 
Grunnlaget for utsendte Virksomhetsplan var drøftinger i HLF 14.12.2018 og 
mellom HLFs medlemmer og Rådmannsutvalget på Strand Hotell 13.03.2019. 
 
Det ble besluttet følgende endringer: 

 Pkt. 2.3 Kunnskapsutvikling under «Prioriterte områder» endres 
følgende kulepunkter til: 
o Bidra til å videreutvikle Utviklingssenterets regionale rolle  
o Delta i kvalitetsutviklingsprosjektet «Sammen om kvalitet» i regi av 

Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem  
o Erfaringsdeling og samarbeid om planlegging av «Leve hele livet – 

reformen» som støtte for enkeltkommunens arbeid. 
 Pkt. 2.5 Folkehelse, levekår og tidlig innsats 

Følgende inngår som et eget avsnitt (tilleggspunkt): 
«I tråd med nye vedtekter skal Østre Agder Regionråd prioritere 

levekår og folkehelse i 2019.HLF skal ta initiativ til en tverrsektoriell 

utredning om hvilke felles satsingsområder kommunene i Østre Agder 

skal prioritere innenfor levekår og folkehelse». 

 Tone W. Kløcker, Arendal kommune, blir leder av fagutvalget for 

folkehelse og levekår. 

 Pkt 2.7: Utgår 
 

HLF vedtok følgende: 

Foreslåtte Virksomhetsplan for 2019 med ovennevnte endringer ble vedtatt. 
Det utarbeides en handlingsdel etter mønster fra strategisk plan for 
velferdsteknologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutningssak 
v/Harry Svendsen 
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Virksomhetsplanen E – helse og velferdsteknologi  

Informasjon om KS kompetansenettverk for e – helse 

(eKomp)https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-

helse-og-omsorgsektoren-e-helse/nytt-midlertidig-kompetansenettverk-for-e-helse/  
 
Det er etablert et nytt midlertidig kompetansenettverk for e-helse. 
KS har i dialog med Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) sikret at 
arbeidet som tidligere ble ivaretatt av KomUT blir videreført.  

 
 
Orienteringssak 

v/ leder av 
fagutvalget Irene 
H. Aune og 
ehelsekoordinator 
Erlend K. Faanes 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/nytt-midlertidig-kompetansenettverk-for-e-helse/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digitalisering-i-helse-og-omsorgsektoren-e-helse/nytt-midlertidig-kompetansenettverk-for-e-helse/
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KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) vil fremover bistå kommune-
sektoren med å ta i bruk e-helseløsninger. 
Hovedoppgaver for KS e-Komp er å bl.a styrke den regionale funksjonen: se 
foil nr. 2 og 3 vedlagt.  
Personellendringer framover: 

o Tore Sivertsen overtar som koordinator for Agder fra 1.7.2019 
når Irene går av med pensjon 

o John Horve og Bjarne Vårdal frikjøpes fortsatt, men i noe 
mindre omfang.  

o Bjørn Torgeir Larsen erstatter Heidi Danielsen i OSS IKT Forum 
En innbygger en journal (EIEJ) – status 

 Beslutning om etablering av forprosjekt kommer før 1.mai. 
 Alt tilsier at det blir en beslutning om oppstart. 
 Referansekommuner, KS og interesseorganisasjoner vil bli involvert.  
 KS har innkalt til et møte for å drøfte et evt forprosjekt. 

Mandat for fagutvalget for Digitalisering 

Forslag til nytt mandat hvor både innovasjonsdelen og forvaltningsdelen er 
samordnet ble godkjent. KS e-komp koordinator rolle inngår også i mandatet.  

Strategisk plan for velferdsteknologi - rullering 

Erlend orienterte om oppstart av prosess som gjennomgår planen og 
oppdaterer med relevante tiltak. Saken fremmes på nytt før Erlend tar 
pappapermisjon 01.09. 

Velferdsteknologisk knutepunkt 

Arendal, Grimstad og Kristiansand er piloter. Telenor arbeider med å designe 
et konsept hvor det bl.a blir overført fortløpende journalnotater fra 
Responssenter til fagsystemene. 
 

HLF vedtok følgende: 

 Orienteringer om eKomp, Velferdsteknologisk knutepunkt ble tatt til 
etterretning. 

 Ehelsekoordinator legger fram rullert strategisk plan før 
pappapermisjon 01.09. 

 Mandat for fagutvalg Digitalisering godkjennes (se vedlegg) 
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Virksomhetsplanen - Kompetanse og kvalitet 
Samarbeid om anskaffelse av Tilsynsfarmasøyt for kommunene i Østre 
Agder  v/ kommuneoverlege Helene Rakeie, Arendal og Froland kommune 

 
Bakgrunn:  
Fylkesmannen avholdt tilsyn på Solhaug sykehjem i Arendal kommune 2018. 
Det ble da avdekket et lovbrudd på forskriften «legemiddelhåndtering for 
virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp», §4, annet ledd. Fram til 
2016 hadde mange kommuner avtale med et apotek om årlig tilsyn vedr. 
medikamenthåndtering på sykehjemmene, men da opphørte avtalen. 
Hensikten med en (ekstern) kontroll av en farmasøyt er for å sikre at kvaliteten 
på håndteringen av legemidler innfrir kravene iht «forskrift om 
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp» 
og anbefalingene i IS-7 2015 «Rundskriv om legemiddelhåndtering for 
virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp». I Arendal og Froland er 
det behov for å benytte denne tjenesten på alle institusjoner og virksomheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orienteringssak 
v/ kommunalsjef 
Torill Skår og 
kommuneoverleger 
Helene Rakeie 
 



Møtereferat 
 

 

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

hvor medisiner oppbevares.  Froland kommune vil også i 2020 åpne en 
helseavdeling i Agder fengsel. På denne bakgrunn ønsket Arendal og Froland å 
avklare muligheten for et samarbeid om å samfinansiere kjøp av tjeneste som 
gjennomfører farmasøytisk tilsyn. I en utredning rundt dette vil det inngå å 
vurdere hensiktsmessigheten av en felles tilsetting på lengre sikt. 
Konklusjon: 
Alle kommunene vil være med på å utrede dette, men Åmli reserverer seg i å 
delta i selve ordningen da de trolig vil bruke lokalt apotek. Gjerstad må 
forespørres særskilt, da de de ikke var tilstede på møtet når dette ble 
behandlet. 
HLF vedtok følgende: 
Arendal kommune tar ansvar for utredningen og legger fram en egen sak om 
dette på neste møte i HLF 24.05.2019. 
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Virksomhetsplanen pkt. 2.1 Samhandling SSHF og kommuneregioner på Agder  

Status pakkeforløp  

Fire typer pakkeforløp er implementert (tre nye fra 15.02). 
Implementeringskonferanse avholdes 10.mai. 
Konferansen er fulltegnet, men blir streamet live og tilgjengeliggjort på 
tv.abup.no. 

Arenaer for samhandling  SSHF og kommune 
Innledende orientering v/ Harry Svendsen. 

 

Bakgrunn for saken: 
Arbeidet med å utvikle en mer relevant og hensiktsmessig arenastruktur inngår 
i et helhetlig arbeid med å sikre en mer dynamisk og fremtidsrettet 
avtalestruktur mellom SSHF og kommunene på Agder. OSS besluttet 
01.02.2017 å foreta en gjennomgang av samhandlingsavtaleverket. 
En egen arbeidsgruppe opprettet av OSS har hatt ansvar for å organisere og 
fasilitere et omfattende prosessarbeid som har pågått  fra februar til juni 2018. 
Price Waterhouse Coopers (PwC) ble engasjert for å gjennomføre en 
dokumentanalyse, innhente erfaringer fra ulike aktører gjennom flere 
workshop/samlinger og utarbeide rapport. Rapporten ble lagt fram i OSS-møte 
juni 2018.  Funn og anbefalinger ble strukturert innenfor fem områder: 1) 
Kultur for samhandling, 2) Samhandlingsarenaer, 3) Teknologi 4) 
Avtalestruktur og 5) Implementering. 
I OSS – møte 20.11.2018 ble det vedtatt en fremdriftsplan for det videre 
arbeidet med oppfølging av PwC rapporten.  Mandat for oppfølging av 
området samhandlingsarenaer er som følger:  
Det skal foretas en kartlegging av formaliserte arenaer, videre skal en vurdere 

hensiktsmessighet og komme med forslag til arenaer som understøtter 

anbefalinger og realisering av strategien til OSS.  
Forslag til arenastruktur legges fram for OSS 5. juni 2019.   

Nåværende samarbeidsstruktur er beskrevet i overordnet samarbeidsavtale 
(OSA) og består av tre nivåer: 
 Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) er et partssammensatt, 
strategisk utvalg mellom SSHF og de kommuner som har inngått denne 
samarbeidsavtalen.  

 
 
 
 
Orienteringsak 
v/ Rådgiver Lillian 
Andersen 
 
 
 
 
Orienteringssak 
v/ Harry Svendsen 
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Regionalt samarbeidsutvalg (RS) er et partssammensatt samarbeidsutvalg 
mellom SSHF og den enkelte kommuneregion på Agder.  
Fagutvalg/faggrupper og prosjektgrupper opprettes som midlertidige 
fagutvalg for aktuelle faglige og / eller administrative utfordringer. Mandat og 
tidssamarbeid for arbeidet fastsettes.  
 
Mer omfattende beskrivelse av funn og innspill til forbedringsområder vil 
fremgå i saksframstilling i neste møte i HLF 24.05.2019, men følgende ble 
beskrevet kort i HLF 26.04: 

 Den formelle strukturen oppleves å være godt etablert og i rimelig 
grad fungerende.  

 Utfordringer er knyttet til å skape sammenheng mellom de to nivåene 
i tillegg til at potensialet i denne strukturen ikke er tilstrekkelig 
realisert.  

Regionale samarbeidsutvalg (RS): 
 Ulik vurdering av hvordan RS har fungert mellom regionene  
 Behov for ulike måter å organisere RS ut fra lokale prioriteringer  
 RS har primært fungert som en informasjonsarena  
 Lite utviklingsarbeid, for få fullmakter og mangel på beslutninger 
 Vanskelig å standardisere fra region til region 

 
Samarbeidsmøter: 
Det er ikke avholdt møter i RS i Østre Agder i 2018.  
Den formaliserte dialogen med SSA er ivaretatt gjennom faste 
samarbeidsmøter med et mer praktisk innhold. Noen av møtene har vært 
bilaterale mellom Arendal kommune og SSA, mens andre møter har vært 
mellom Østre Agder og SSA.  
Konklusjon: 

Saken følges opp med egen saksframstilling for en anbefaling til neste møte 
24.05 
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Møteplan 2019 
HLF ba om at møter legges på et tidspunkt som sikrer at det er mulig å komme 
med innspill til sakslisten i OSS før møtet.  

Siden det er behov for et nytt møte i styringsgruppe for IKT Helse Forvaltning i 
mai så flyttes møte i styringsgruppen for FoUI til juni – møtet. 
 
Teams Microsoft 
Nina presenterte erfaringer med dette. 
HLF tar dette i bruk som felles kommunikasjonsverktøy. 

 

 


