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Helse – og omsorgslederforum (HLF) 

 

Referent Sted Tid  

Harry Svendsen Bystyresalen, Arendal kultur – og rådhus 16 10 2020 
 

Tilstede 
Nina Evensen Smith, Arendal, Marianne Røed, Froland, Vegard Vige, Grimstad, Maja Jørgensen, Vegårshei, Helene 
Tveide, Tvedestrand, Per Chr. Andersen, Risør, Christopher Munch, Gjerstad, Laila Nylund 

Sekretariat Marius Holmesland og Harry Svendsen 
 
Tillitsvalgte: Renate Johansen, NSF, Lene Haugen, Fagforbundet, Cathrine Berge 
Observatør: Heidi D. Liane, Fylkesmannen 

Jan Øyvind Evensen, Arendal møtte til sak 33/2020 

Forfall: Laila Nylund, Åmli, Arne Hansen, Espebu, Nissedal. 

 

 

Sak 38/2020 

 

 

Godkjenning av saksliste dagens møte og referat fra møte 28.08. 

Saksliste og referat godkjent. 
 

 

Sak 39/2020 
 

Presentasjon fra RKG  

 Kort om RKG e-helse og EhelseAgder2030                          

 Innovasjonspartnerskap Agder                                              

 Trygghetsteknologi                                                                  

o Tekniskealarmer                                                               

o Overgang til drift                                                              

o Responssenter                                                                

 Digital hjemmeoppfølging:   

o Satsingsområder i 2021.     

o AKSON    
 
                                                                     

 

Sak 40/2020 

 

 

Oppfølging av tidligere vedtak angående utredninger 

o Samarbeid om Alternative kommunikasjonsmidler 

o Felles hjelpemiddelforvaltning og smittevern 

 

Følgende ble vedtatt: 

HLF slutter seg til hovedtanken om organisering. Det fremmes forslag til konkretisert mandat for begge 

gruppene. 

 

HLF støtter deling som foreslått. 

Sekr konstituerer. 
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Sak 41/2020 

 

Covid – 19 

 Status smittesituasjonen 

Grimstad: to smittetilfeller, men god kontroll. Krevende med mye lovgivning og forventninger fra eks 

reiselivsbransjen. 

Vegårshei: ingen smittetilfeller. Vi tester 3 g pr uke. 

Gjerstad: en i senere tid som ikke oppholdt seg i kommunen. Testing hver dag, men redusert etterspørsel. 

Åmli: ikke noe siden mars, tester daglig. Stort press på kommuneoverlegene. Medieoppslag skaper mye 

utrygghet, og vi bruker mye tid på å skape trygghet. 

Risør: Vi har ingen smitta, opprettet luftveisklinikk. Testing avtatt.  

Froland: Kun 5 smittede totalt siden mars. Mye uro siden Arendal er nabokommune. Eget 

smittesporingsteam, og oppgavene er fordelt. 

Tvedestrand: Går bra. Hatt 5 tilfeller i høst, og lette å spore opp. Merker også at vi var nærme Arendal. 

Arendal: Hatt 100 smitta siden mars, sept og okt: 59 av disse. 680 i karantene siden 13.09. Intensiteten i 

smittesporingsarbeidet er helt avgjørende. To teststasjoner: Filadelfia og Legevakten. Utfordring ang lagring 

av smittvernmateriell. Leter etter nytt bygg. Avtale med Risør om å forsyne Risør med materiell hvis behov 

oppstår. Smittesporingsteamet jobber i to skift. Turnusene må følge AML og Hovedavtalen. 

 

 
 

Sak 42/2020 

 

 

Status i samarbeidet i Helsefelleskapet med SSHF 

 Representasjon fra Østre Agder i OSS 

Rådmannsutvalget i Østre Agder har på eget initiativ vurdert Østre Agders representasjon i 
«Helsefelleskapet på Agder». I deres møte 16.09 ble følgende vedtatt under sak 62/20: 

«For å sikre representasjon i OSS både fra rådmannsnivå og fra helse - og omsorgslederne stilles plassen som i dag ivaretas 

av nesteleder i rådmannsutvalget til rådighet for et medlem av HLF.» 

På denne bakgrunn må HLF velge en representant til Helsefelleskapet OSS. 

Forslag til vedtak: 

HLF oppnevner Aase Hobbesland som medlem av OSS Helsefellesskapet på Agder. 

 Status i OSS og OSO -  samarbeidet 

Følgende pågående saksområder ble forelagt HLF: 

 Utdeling av LAR – medisiner - arbeidet med utforming av ny modell for finansiering. 

 FACT psykisk helse og rus - utbredelse av tilbudet til alle kommuner på Agder 

 SSHFs strategiplan - høringsrunde 

 
 

43/2020 

 

 

Forslag til Digitaliseringsstrategi for kommunene i Østre Agder 2021 – 2024 

Marius Holmesland og Harry Svendsen la fram forslag til Digitaliseringsstrategi. 

Strategien omtaler x innsatsområder (se vedlegg). 

Strategien ble vedtatt med følgende innspill: 
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44/2020 

 

 

 

Bærekraftige helsetjenester» for kommunene i Østre Agder -felles analyse – og kunnskapsgrunnlag - 

erfaringsdeling fra Work shop 09.10. 

Tvedestrand:                Innsatstrapp for å vri tjenestene 
Froland:                        Innsatstrappa – omsorg fra «Froland i helikopterperspektiv» 
Risør:                           Har hatt Agenda K inne for to år siden: veldig nyttig. Støtter forslag om et eget fagutvalg 
Åmli:                            Veldig fornøyde. Vaske KOSTRA interessant. Det skal være en ressursgjennomgang på nytt.  
                                       Innsatstrappa er viktig 
Vegårshei: saksbehandling og Innsatstrapp 
Arendal 
Virksomhetsplan ja til fagutvalg 
 
Rekruttering av kommunepsykolog: 
Samarbeidsmodell ala jordmortjenester 
 
Kommunepsykolog: 
Tvedestrand og Vegårshei har drøftet tidligere et samarbeid. Ble ikke noe av. 
Tvedestrand har utlyst, men ikke fått søkere. Har utlyst nå. 
Froland: har akkurat ansatt og fått tak i – 100 % 
Risør: Har akkurat ansatt i 70 % stilling 
Åmli: har ansatt en 100 %– men ønsker deling 
Jobbe inn i skolehelsetjenesten 
Gjerstad: har ikke kommunepsykolog og ikke økonomi til en 100 % stilling. Ønsker å samarbeide. 
Arendal har flere stillinger. 5 stillinger 
 
 
 

45/2020 

 
 
 Innspillsrunden / eventuelt 

- Samarbeid om kommunepsykolog 

- Farmsøytprosjektet – status  

 
 


