Møtereferat

Helse – og omsorgslederforum (HLF)
Referent
Harry Svendsen

Sted

Tid

Teams

12. 03.2021

Tilstede
Marianne Røed, Froland, Liv Siljan, Tvedestrand, Tvedestrand, Aase Hobbesland, Grimstad (Tina Fabricius fra kl 12), Grimstad, Maja
Jørgensen, Vegårshei, Laila Nylund, Åmli, Ingeborg H. Morka, Risør, Christopher Munch, Cathrine Berge, Delta, Anita Lunde
Fagforbundet, Renate Johansen, NSF, Heidi D. Liane, Statsforvalteren, , Hamsa Ganic, IKT Agder.
Fra Sekretariat: Christina Bjørke Berntsen og Harry Svendsen.
Forfall: Nina Evensen Smith, Arendal og Per Chr. Andersen, Risør

Sak 10/2021

Covid 19 – status
Smittesituasjon i egen kommune og planlegging og gjennomføring av vaksinering
Kommune
Smittesituasjon
Vaksinering
Åmli:

Ingen smitta, mange i karantene,
høy TISK – nivå (54).

Alle 78 åringer, 20
helsepersonell fått Astra.

Gjerstad:

Ingen smittet denne uke.
God testekapasitet

185 fullvaksinert,120 første
sprøyte. 80 Astra forrige
uke,.

Vegårshei

Ingen smittet, mye testing.

Vi har ikke fått flere vaksiner.
Mye skepsis til Astra 15 % av
innbyggere 1 dose, klare for
å vaksinere flere

Risør

Ingen kjent smitta.
Luftveisklinikken tester hver dag.

800 dose 1, 450 dose 2, 191
med Astra, stoppet og
vaksinerte ikke i går. Ferdig
med gr 1 og gr 2.

Tvedestrand

2 smittet og 9 i nærkarantene
Tester 10 til 30 pr dag, testet 66 i
forrige uke.

548 med dose 1, ferdig med
85 pluss og vaksinert 30 %
av 75 til 84 åringer.

Grimstad

12 isolerte, 30 i karantene, 70
innreisekarantene, hatt 91 smittet
totalt.

1751 første sprøyte, 926
vaksinert ferdig.
Ambulerende team og
fastleger inngår i
vaksineprogrammet.

Froland

To siste uker: smitteutbrudd med
uoversiktlighet – to smittede nå
mange i hustandskarantene.
Se Helenes presentasjon.

600 vaksinerte

Arendal

Godt i gang, i gang med gr 3
75 til 84 (1942 årskullet).
9,5 % er vaksinert.
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Sak 11/2021

Prosjektet «En bærekraftig helse - og omsorgstjeneste"
- felles analysegrunnlag og erfaringsdeling – status i arbeidet med anskaffelse
Drøftinger av plan og organisering av prosjektet
Det ble orientert om status i arbeidet med valg av leverandør.
Kommunene er ivrige etter å komme i gang. Hensiktsmessig å møte fysisk.
Arbeidet med analyse og styringsinformasjon kan starte opp.
Blir hovedsak i neste HLF.
 Dialogen med leverandør: opplæring analyse starter opp uavhengig av møteform
 Avklare Work – shop format
 Konstituering av prosjektet.

Sak 12/2021

Distriktsvennlig sykepleie i Østre Agder
Siri Asdal orienterte.











Like før jul kontaktet UiA Østre Agder om dette.
Tilbudet starter høsten 2021.
Total 40 plasser fordelt på 3 regioner, (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei)
Østreregionen har 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:






Det er behov for sykepleiere nå og framover
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 fem aktuelle kommunene er:
- Maja Jørgensen, Vegårshei
- Laila Nylund, Åmli
- Christoph Munch, Gjerstad
- Per Chr. Andersen, Risør
- Liv Siljan, Tvedestrand

Virksomhetsplan 2021 - handlingsplan
Sak 13/20211

Dette var en oppfølging av tilsvarende sak fra møte 08.02. Christina og Harry la fram tiltaksplaner
(se vedlegg).
Digitalisering:
Christina orienterte om Innovasjonspartnerskapet, CRANE, NVP og VKP. Arbeidet i KS – ekomp tas
videre av ny medarbeider etter Merete. Utfordringer knyttet til Responssenteret må følges opp
utover våren. Christina vil gjennomføre workshop om virksomhetsplan og tiltaksgjennomføring
med fagutvalget i løpet av våren.
Innspill:
 Grenseoppgangen mellom vår Virksomhetsplan og IKT Agder. Sterkere samordning
mellom HLF og IKT Agder. Det må være sammenheng mellom det som vedtas i
porteføljerådet og det som følges opp i styringsgruppa for IKT Forvaltning.

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

Møtereferat

Digiprosjektene – Helse:
Aase har vært opptatt av hvordan dette skal organiseres. Prosjektmøte oppstart.
Prosjekteier blir Grimstad. Viktigst: vi må jobbe tydelig med digiprosjektene.
Prosjektplanen er ikke ferdig.
VI kan ikke se hvert enkelt Digi – prosjektene men det må lages en Masterplan.
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