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Tilstede
Nina Evensen Smith, Arendal (leder), Marianne Røed, Froland, Liv Siljan, Tvedestrand, Tina Fabricius, Grimstad, Maja Jørgensen,
Vegårshei, Laila Nylund, Åmli, Per Chr Andersen, Risør, Christopher Munch, Cathrine Berge, Delta, Renate Johansen, NSF, Heidi D. Liane,
Statsforvalteren, Lene Haugen, Fagforbundet, Hamsa Ganic, IKT Agder.
Fra Sekretariat:, Christina Bjørke Berntsen og Harry Svendsen.

Sak 01/2021

Covid 19 – status
Kommune

Smittesituasjon

Vaksinering

Åmli:

Ingen nye smittetilfell.

Vaksinering: Oppstart i går,
6 er vaksinert. Mye «armer
og bein». 12 doser
planlegges i morgen. 85
pluss i alder er pri.1 .

Gjerstad:

Ingen nye smittetilfeller.

Har vaksinert 12 beboere på
sykehjem. Neste uke 12 i
omsorgsboliger. Deretter
helsepersonell og 80 +.
SSHF leverte ut dosen
gjennom eget transportfirma

Vegårshei

Lavt smittetrykk nå, ingen nye.
Det testes ca 20 pr uke

Vaksinering startet på
onsdag. 6 doser er satt.
Neste uke det samme.

Risør

Lite smitte, en smittet etter jul.

Ca halvparten av
sykehjemmet er vaksinert.
Stort trykk på de ansatte.
Planen fra Statsforvalter er
detaljert, og tar mye tid å
følge opp. Det planlegges
for å kunne teste 500 pr uke
etter hvert.

Tvedestrand

Økning i smitte, til sammen 7
personer, herav 6 fra samme
familie. Teststasjon åpent 4
ganger pr uke.

25 er vaksinert på sykehjemmet. Deretter er det
omsorgsboligene og
pasienter med demenssykdom som blir prioritert.
30 nye doser neste uke.

Grimstad

6 personer er smittet, 42 personer
i innreisekarantene

Kommet godt i gang med
vaksinering med 70 doser.
God plan for informasjon og
for å sikre en utvidelse.
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Froland

Lite smittetrykk, en smittet med
importsmitte fra utlandet

18 er vaksinert. God kontroll
på videre plan. Vil ringe alle
over 85 på tlf for å sikre at
alle får informasjon.

Arendal

Kun en ny som er smittet. 50 i
karantene, og 21 i isolasjon.
Testkapasiteten er god grunnet
teststasjon i Longum
700 tester pr uke.

Vaksinering på institusjon er
startet opp (sykehjem først).
Vaksinering på Sør Amfi fra
uke 3. Utlyst stillinger, og
stor tilgang på sykepleiere
og leger som ønsker å bidra
til vaksineringen. 6 til 7 doser
i hvert glass. Institusjonene
er knyttet opp mot SYSVAK.
155 doser i første omgang.
Planlagt høyeste aktivitet:
120 doser pr time. Skal ikke
belaste oppgaver med
ordinært ansatte.



Testing av personer over kommunegrensene.
Alle kommunen slutter seg til forslag som ble behandlet i møte med Statsforvalteren hvor
utgangspunktet er at fastlegene følger opp sine listepasienter uavhengig av hvor de bor –
særskilt risikopasientene.



Teststasjon på Longum
God kapasitet.
I jul – og nyttår erfarte vi Arendal at de andre kommunene stengte testtilbudet.
Fra 22.12 til 01.01 ble 77 innbyggere fra andre kommuner testet på Longum.
Forsterket krav om testing ved innreise til Norge har økt etterspørselen.
Helsedirektoratet forventer at kommunene tilbyr testkapasitet 7 dager pr. uke.
Ønsker kommunene i ØA å samarbeide om dette ?
Grimstad:
vil gjerne samarbeide om dette selv om behovet ikke er akutt.
Tvedestrand: er interessert i et samarbeid.
Risør:
testet dobbelt så mange i jula, og hadde også flere eksterne fra andre
kommuner.
Behovet ikke stort nå, men åpen for dialog om dette.
Gjerstad:
tester 5 dager pr. uke, men er usikker på behov – men er åpen for samarbeid
Vegårshei: foreløpig ikke behov lokalt, men ikke avvisende til samarbeid
Åmli: lite etterspørsel, men åpne for samarbeide

Følgende ble vedtatt:
HLF anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe for å utrede muligheter for å gi et felles utvidet
testtilbud i helg/høytid for innbyggerne i Østre Agder.

Sak 02/2021

En bærekraftig helse - og omsorgstjeneste"
- felles analysegrunnlag og erfaringsdeling
Utsendelse av anbud gjøres i neste uke. Åpen invitasjon til alle.
Organiseres og følges opp av innkjøpsansvarlig Camilla Holm Nilsen.
Nina, Per Chr, Harry og Camilla gis fullmakt til å beslutte tilbyder.
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UiA:
Distriktsvennlig sykepleie i Østre Agder

Sak 58/2020

Siri Asdal
Prosjektet er følgende:

Like før jul kontaktet universitet Østre Agder om dette.

Tilbudet er at UiA tilbyr et tilbud høsten 2021.

Total 40 plasser fordelt på 3 regioner, (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei) 
Østreregionen dvs 12 plasser

Varigheten er over 4 ½ år. Det medfører ingen kostnader pr elev unntatt reiseutgifter til Campus,
studieavgift og bøker.

Det er nettbasert.

Vanlig opptakskrav med karakterkrav i norsk og matematikk.

Åpner for søkning 15 januar med frist 15 april.

Søkere fra randkommuner fra andre fylker kan ikke søke

Hvordan markedsføre dette?
Innspill fra kommunene:

Alle kommunene i de utvalgte Østre Agder – kommunene er positive, men viktig å få markedsført
dette. Utfordringen er å få mobilisert medarbeidere. Informanter som har tatt utdanningen kan være
med å mobilisere.

Lokaliteter er vanskeligere enn tidligere pga korona, men finner sikkert en løsning. Tvedestrand og
Risør sjekker mulige lokaliseringsalternativer.

Kontaktpersoner for de frm aktuelle kommunene er:
- Maja Jørgensen, Vegårshei
- Laila Nylund, Åmli
- Christoph Munch, Gjerstad
- Per Chr. Andersen, Risør
- Liv Siljan, Tvedestrand

Eventuelt
- SSHF Strategiplan: KOSS – sekretariatet utformer et forslag til høringsplattform
som alle kommuner kan velge å ta inn i en saksframstilling som skal legges fra for
de respektive kommunestyrer i februar. Sendes ut på mail, men settes opp som
sak i neste HLF 05.02.
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