Møtereferat

Helse – og omsorgslederforum (HLF)
Referent
Harry Svendsen

Sted

Tid

Teams

14 05 2020

Tilstede
Nina Evensen Smith, Arendal, Marianne Røed, Froland, Aase Hobbesland, Grimstad, Maja Jørgensen,
Vegårshei, Helene Tveide, Tvedestrand, Per Chr. Andersen, Risør, Christoph Munch, Gjerstad,
Laila Nylund, Åmli, Arne Hansen, Espebu, Nissedal, Geir Evensen, Fylkesmannen, Maja Jørgensen, Vegårshei
– møtte fra sak 22
Tillitsvalgte: Renate Johansen, NSF, Anja Ekrem, Fagforbundet, Cathrine Berge, Delta
Forfall: Christoph Munch, Gjerstad, Maja Jørgensen.
Sak 20/2020

Felles interkommunalt Covid 19 - avdeling
God framdrift i planleggingen. Se egen presentasjon.
Avholdt eget møte med Grimstad.
Grimstad har planlagt tilbud om mottak av inntil 12 utskrivningsklare C 19 pasienter fra SSHF som kan tilbys
nødvendig behandling. Hvis omfanget av utskrivning går ut over dette volumet vil pasienter bli lagt inn på
Sør – Amfi, og Grimstad slutter seg da til Covid 19 – avdelingen på Myratunet/Sør Amfi.

Sak 21/2020

Medarbeidere som jobber på tvers av kommuner og SSHF/kommuner Oppfølging fra møte 24.
Oppfølging fra møte 06.05.
Aase orienterte om kartleggingsarbeid i Grimstad kommune
Konklusjon: den individuelle kartleggingen har skapt større fokus og økt innsats rundt smittevernrutiner, det
vil bli igangsatt nytt opplæringsopplegg for alle vil bli igangsatt.
Flere av kommunene arbeider med tilsvarende kartlegging og identifisering av ansatte som er denne
gruppen som innehar flere brøkstillinger.

Sak 22/2020

Sommergjester og tildeling av hjemmetjenester sommeren 2020
Status fra kommunene er følgende:
Åmli: Stor utfordring for kommunen, og vil følge en restriktiv linje.
Risør: Følger også en restriktiv linje. Stor støtte i Hjemmetjenesten for dette.
Tvedestrand: Kommuneoverlegen er feilsitert i Tvedestrandsposten. Det er gitt to avslag. Ønkser en felles
restriktiv linje.
Grimstad: Vært til behandling i kriseledelsen. Tydelig på at det må være en individuell vurdering, men det er
gitt en føring på en restriktiv linje
Froland: ingen stor utfordring for Froland. Dilemma er at de som bare velger å reise de får tjenester, og de
som spør på forhånd får avslag.
Arendal: har sjekket ut Fylkesmannen og sjekket opp mot jusnettverket. Allerede gitt avslag og vil føre en
restriktiv linje.
Basert på vedtak i Arendal kommune er vedlagte notat utformet.
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Sak 23/2020

Besøk av pårørende i institusjon – utarbeidelse av veileder
Alle kommuner har press fra pårørende.
Veileder i forhold til dagsenter, heldøgnsomsorg, serviceboliger utarbeides.
Alle kommunene har «åpnet opp» i varierende grad. Noen har kun åpnet opp «sansehagene», andre
kommuner har åpnet noe mer. Økt press fra pårørende og politisk nivå særlig knyttet til omsorgsboliger.
Omsorgsboliger med baser er organisert og tilrettelagt på ulikt vis..
Arendal har utarbeidet en egen veileder – det må være avtalt besøksavtale med besøksverter.
Besøksverter skal være tilstede. Standardordninger blir praksis.
Grimstad fikk kritikk fra likestillingsombudet og sivilombudsmannen ang restriktiv retningslinjer.
Besøksforbud i den enkeltes leilighet har ikke kommunen samme handlingsrommet.

Sak 23/2020

Arbeidet med scenarioplanlegging i kommunene
Kort status fra hver kommune
Grimstad har etablert en engen gruppe som arbeider med «tallknusing». Det oppfattes som interessant og
relevant, og det har vært kontakt med Kristiansand kommune spesielt angående ruspasienter.
Råd: inkludere økonomene i egen kommune.
Alle de øvrige kommunene synes dette arbeidet har vært krevende å gå inn i og vanskelig å anvende
hjelpeskjemaer osv.

Sak 23/2020

Eventuelt
Sak ang «Forskningsløftet» - Maja går inn i forprosjektgruppa.
Sårbare grupper – egen sak som arbeide med i OSS – regi.
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