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 Saksliste 

 

 

Sak 01/2020 

 

Godkjenning av referat fra møte 22.11.2019 og dagens saksliste. 

Godkjent. 

 

 

Sak 02/2020 

 

Informasjon fra og dialog med NAV Hjelpemiddelsentralen 

v/  avdelingsdirektør Janne Gundersen, NAV Hjelpemiddelsentralen Agder.                                              

Hovedpunkter: NAV Hjelpemiddelsentral er fortsatt to enheter, men skal som en følge av 

fylkessammenslåingen bli en enhet, lokalisert etter hvert til Lillesand. Utfordringsbildet ble presentert med 

antatt økende etterspørsel etter hjelpemidler. NAV ønsker å styrke tjenesten og samtidig redusere 

administrative kostnader. Digitalisering er en del av løsningen (se vedlagte presentasjon). 

I drøftingene etter presentasjon var fokuset: muligheter for økt interkommunalt samarbeid på området. 

Behovet for rask respons til innbyggere med særskilt behov og sårbarhet i små kommuner med få brukere 

og små stillingsbrøker ble nevnt som en del av utfordringene. Mer samordning gir større kompetansemiljøer 

både i forhold til framtidig planlegging og løpende leveranser til brukerne med små tidsmarginer. 

Følgende ble vedtatt: 

HLF tar orientering fra NAV Hjelpemiddelsentralen til etterretning.  

Mulig utredning om forsterket samarbeid på hjelpemiddelområdet vurderes i forbindelse med arbeidet med 

virksomhetsplan i dagens HLF – møte 24.01 og neste møte i HLF 13.02. Utredning av samarbeid om 

alternative kommunikasjonshjelpemidler bør inngå i utredningen (se sak 04/2020). 

NAV Hjelpemiddelsentral vil bli forespurt om å delta i en evt. interkommunal kartlegging og utredning. 

 

Sak 3/2020 

 

 

Virksomhetsplan 2020 

Foreslåtte utkast til plan ble gjennomgått. 

HLF sluttet seg til forslaget om å vedta en endelig Virksomhetsplan med en handlingsdel i neste HLF - møte 

13.02. Handlingsdel utarbeides på bakgrunn av innspill i dagens møte, neste møte i fagutvalget for 

digitalisering og det løpende arbeidet i sekretariatet. 
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1. Digitalisering: 

Følgende prosjekter tas inn som satsingsområde i tillegg til de som stod oppført: 

o Helsenorge kjernejournal 

o Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) 

o Aase Hobbesland orienterte om den videre satsingen i RKG: 

o Grunnfinansiering for å finansiere et sekretariat er på plass for å sikre at vi har en forutsigbar 

struktur over tid (vedtatt i Rådmannsforum i KS). 

o Det søkes om prosjektmidler fra Fylkesmannen på ny satsing 

o Hovedfokus: 1) Telemedisin – avstandsbehandling, 2) Testing brukerrolle 3) Beredskap og sikkerhet 

o Det planlegges å etablere en overordnet styringsgruppe hvor prosjekteierne sitter 

Satsingen i RKG må synliggjøres i handlingsdelen av virksomhetsplanen. 

2. Samhandling med SSHF 

Harry Svendsen orienterte om lovpålagt Helsefellesskap som allerede er etablert på Agder, og hvor Østre Agder inngår 

(Harald Danielsen og Jarle Bjørn Hanken repr. Østre Agder i «Helsefellesskapet»). Etableringen av Regionalt 

samarbeidsutvalg mellom kommuneregionene og helseforetaket inngår også i dette (konstituering 13.02). 

Satsingsområdene i denne virksomhetsplan er i tråd med vedtatt strategidokument for OSS. Utfordringen blir å 

konkretisere felles prosjekter som inkluderer en felles samstyringsmodell.  HLF slutter seg til foreslåtte satsingsområder.  

3. Kunnskapsutvikling 

Forslag til satsingsområder ble vedtatt. 

4. Folkehelse 

Følgende punkter ble lagt til: 

o Østre Agers repr i RKG folkehelse orienterer jevnlig fagutvalget og HLF om status i arbeidet i Regional 
koordineringsgruppe for folkehelse og levekår. 

o Leder av fagutvalget orienterer HLF jevnlig om status i fagutvalgets arbeid 

5. Samfunnsmedisinsk arbeid 

Satsningsområder vedtatt. 

6. Regionale oppdrag 

Oversikt godkjent 

Følgende ble vedtatt: 

Virksomhetsplan 2020 godkjennes med de endringer som ble fremmet i møtet.  

Oppdatert VP og handlingsdel følger i egen forsendelse til innkallingen til neste HLF - møte 13.02. 

 
 

Sak 4/2020 

 
Farmasøytprosjektet 
Camilla Holm Nilsen som har utredningsansvaret for dette etterlyser en konkret tilbakemelding fra flere av 
kommunene, en mer detaljert oversikt over behov både institusjoner - men også medisinrom i 
hjemmetjeneste m.v. De kommunene som ikke har gitt tilbakemelding i kartleggingsarbeidet gjør dette 
umiddelbart til uka. 

 

 

Sak 5 

 

 

AKSON 

Tore Sivertsen presenterte status. Se vedlagte presentasjon. 

 

Sak 6/2020 

 

 

Diagnostisering av psykisk  utviklingshemmede – nye kriterier ? 

Oppfølging av sak fra 22.11. Innledning fra Helene: 

 De siste to årene er det skjedd en endring i diagnosefastsettelse fra helseforetaket (HABU OG HAVO) 

-  fra utviklingshemning til utviklingsforstyrrelser (antatt som følge av «Tolga- saken»). 

 Det er tatt nye tester på personer som tidligere har hatt diagnosen og som følge av dette endret. 

 Det endres nå til at pasientene ikke har en utviklingshemning, men det skal ha de samme 

rettighetene. 
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 Kommunene risikerer å få de samme utgiftene uten utløsing av statstilskudd (som er 

diagnoseavhengig) for personer over 16 år. 

 Tvedestrand og Vegårshei kommuner har opplevd dette allerede. Øvrige kommuner sjekker status i 

egen kommune 

 

Følgende ble vedtatt: 

Harry kontakter HAVO (Linda Esperås) og HABU for at de kan gi mer informasjon til neste møte i HLF – 

evt som sak til møte i Regionalt samarbeidsutvalg 13.02 
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Eventuelt 

 Samarbeid om fysioterapitjenester: Alle kommuner har sagt opp unntatt Tvedestrand og Grimstad. 

Samarbeidet fases ut og opphører 31.12.2020. 

 

 


