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Sak 30/2020 

 

 

Godkjenning av saksliste, referat og oppfølging saker fra 19.06 

Saksliste og referat godkjent. 
 

 

Sak 31/2020 
 

Oppfølging fra forrige møte ang sak om «kommunal vaktordning» 

Tilbakemelding om deltakelse i kommunal vaktordning: 

Kommunene Arendal og Gjerstad avventer. 

Åmli: uavklart, da Laila ikke var tilstede. 

Kommunene Grimstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand og Froland : alle ønsker å delta, men tar forbehold om 

pris når utredning er ferdig. 

 

Følgende ble vedtatt: 

HLF ber om at status i saken om «Kommunal vaktordning» legges fram og drøftes i Fagutvalget for 

Digitalisering før saken behandles endelig i HLF. 

Arendal kommune legger fram en alternativ organisering av en interkommunal vaktordning i Østre Agder 

som kan inngå i Agder – prosjektet. 

 

Sak 32/2020 
 

Covid – 19 

Status utvikling av epidemien – scenariopresentasjon som ble gitt i OSS 21.08 ble lagt fram (se vedlegg). 

Generelt: 

 Smittevernoverlegene i alle kommunene har gjort en formidabel jobb.  

 Mange ansatte i kommunene merker slitasje.  

 Korttidsfraværet økte når skolene åpnet igjen. 

 

Smittesporing: kapasitet og organisering i kommunene: 

Arendal/ Froland:  

Utfordring å klare 5 % ukentlig testing av innbyggerne, selv om kapasiteten er økt betydelig. 

5 % betyr 2550 pr uke – legevakten klarer 550 pr uke. 

Mye må plass i forhold til areal, infrastruktur, booking, kø, forarbeid og etterarbeid, renovasjon og 

opplæring. Det skal gjennomføres en ROS – analyse. 
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Grimstad: 

Har økt kapasiteten og tilbyr testing til de som etterspør. 

Det er en utfordring å nå opp i 1200 pr uke som tilsvarer 5 % - målet. 

Gjerstad: 

Følger opp 10 til 15 personer. Vanskelig å øke til 5%. 

Risør 

Egen luftveisklinikk i eget lokal (gml busstasjon) 

Tester 25 til 30 daglig - litt over 1,5 % - og vil klare å øke til 5 %. 

Tvedestrand 

Testes på legekontorene. Testkapasiteten er god. Vil kunne klare å komme opp mot 5 %. 

Vegårshei 

God testkapasitet på legekontoret og tester 10 til 15 pr uke. Vil ha mulighet til å komme opp i 5 %. 

 

Følgende ble vedtatt: 

Arbeidet med TISK – planer settes på dagsorden i alle HLF – møter framover. Fagutvalget for 

kommuneoverlegene bes om å utrede nye forslag til forsterket samarbeid mellom kommunene i Østre 

Agder.  

 
 

Sak 33/2020 
 

Samarbeide om innkjøp og lagring av smittevernutstyr i Østre Agder 

Jan Øyvind Evensen, koordinerende enhet i Arendal kommune orienterte. 

Mye utstyr er innkjøpt, mange ad – hoc innkjøp, med flere involverte personer.  

Dette er nå bedre koordinert. Arendal kommune har også vært «dropp - punkt» ift til Helse Sør Østs 

fordeling av utstyr. Jan Øyvind anser det som fordelaktig å utrede om et felles lager i Østre Agder kan styrke 

beredskapen og redusere kostnadene. 

 

Følgende ble vedtatt: 

Det settes ned en arbeidsgruppe som utreder mulighetene for samarbeid ang et felles lager av 

smittevernutstyr. Det sees i sammenheng med tidligere vedtak om å utrede økt samarbeid innenfor 

hjelpemiddelområdet og alternative kommunikasjonshjelpemidler.  

Mandat for arbeidsgruppen legges fram på neste møte i HLF 16.10. 
 

Sak 34/2020 
 

Helhetlig tjenestemodell  – status i prosjektet 
Wenche Moløkken, Arendal kommune orienterte. 
Arendal kommune deltar i Nasjonalt Velferdsteknologi program via Agderprosjektet «Innføring av 
velferdsteknologi Agder 2020», og som en del av nasjonalt velferdsteknologiprogram er Arendal «bestilling 
1 kommune» og hatt GPS og Safemate som forsøksordning. 
Nasjonale innsatsområder 2020 (Nasjonalt velferdsteknologiprogram, i samarbeid med PA Consulting:   

• M1 Gevinstrealisering 
• M2 Helhetlig tjenestemodell 
• M3 Personvern og informasjonssikkerhet 
• M4 Responssenter tjeneste og leveransemodeller 

Helhetlig tjenestemodell krever etablerte roller og ansvar for å sikre at oppgavene blir ivaretatt. 
Wenche gjennomgikk også plan for leveranser til milepælene, gjennomgikk Tjenesteforløp for 
SafeMate/GPS og oppgaver i tjenestemodellen 
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Fokusområde i Arendal hittil: 
• Myratunet som testarena - Sammen om e-helse i AK  

• Jobbe med tjenesteinnovasjon - Tjenesteforløp  
• Opplæring av ansatte 

• Bestilling 1 kommune – Døralarm og Safemate m/GPS 
• Tjenesteforløp 
• ROS 
• DPIA 
• Gevinstplan 

• Gevinstrealisering verktøy  
• Jobber tverrsektorielt 

Vi ser for øvrig til vedlagt presentasjon. 
Sak 35/2020 Status i samarbeidet i Helsefelleskapet med SSHF 

Interkommunal sekretariatsfunksjon – nasjonal tilskuddsordning 
Alle kommunene på Agder har gått sammen om å søke om midler til en ny tilskuddsordning for å opprette 
interkommunale sekretariater for de deltakende kommunene i «OSS Helsefelleskapet». Kommunene på 
Agder har allerede etablert en slik modell (KOSS - modellen). 
(se vedlagt søknad) 
 

Handlingsplan 2. halvår 

Som følge av Covid – 19 situasjon har OSS revidert handlingsplanen med noen færre tiltak  
(se vedlegg). 
 
Status i FACT – arbeidet – veien videre. 

I tråd med drøftinger i Regionalt samarbeidsutvalg 19.06 og OSS 12.06, 21.08 og 11.09 er det besluttet å 
iverksette et utredningsarbeid for å utbrede FACT – metodikken i alle kommuner på Agder. Arbeidet 
starter i løpet av oktober. Harry er sekretær for arbeidet. 
(se vedlegg). 
 

Sak 36/2020 Digitalisering  

 AKSON – hvordan forholder vi oss til hevendelser fra lokalpolitikere 
Enighet om at det er en kompliserende faktor at det er gått «politikk i saken». Handlingsrommet 
for påvirkning er noe mer begrenset.  

 

 Strategiplan Digitalisering 2021 – 2024 – prosess 2. halvår 

Marius og Harry arbeider med en plan hvor besøk til kommunene og IKT – leverandør inngår. 
Forslag til strategi fremlegger 09.10 i Fagutvalget, 16.10 i HLF og 11.11 i Rådmannsutvalget. 

 

 RKG – arbeidet: 

Aase orienterte om følgende: 

o VKP – betalingsmodell for 2021 

o Modelleringsarbeidet trygghetsteknologi – prismodeller 

o Teknologi – mot ensomhet 

o Forskningsprosjekter –  

o Legemiddellister 

o Integrerte tjenester  
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o RKG skal holde innlegg på Ehin  om «Innovativ anskaffelse» i  Ehelse Agder 2030 

o Marit Svindland blir prosjektleder for innovative anskaffelser 

Sak 37/2020 Work shop - "en bærekraftig helse - og omsorgstjeneste"  
- felles analysegrunnlag og erfaringsdeling. 
Datoene ble endret til 09.10 og 29.10. 
Forslag til opplegg presenteres neste HLF. 


