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Referent Sted Tid  

Harry Svendsen Lille Torungen,  Arendal kultur – og rådhus 13.11.2020 
 

Tilstede fysisk 
Nina Evensen Smith, Arendal, Marianne Røed, Froland, Helene Tveide, Tvedestrand, Tina Fabricius, Grimstad, Cathrine Berge, Delta, 
Heidi D. Liane, Fylkesmannen 

Tilstede Teams 
Maja Jørgensen, Vegårshei, Laila Nylund, Åmli, Christoph Munch, Gjerstad, Per Chr Andersen, Risør, Renate Johansen,NSF, Lene 
Haugen, Fagforbundet  

 
Vegard Vige fra kommuneoverlegeforum deltok på sak 48/2020 

 
Sekretariat Marius Holmesland og Harry Svendsen 

 

 

Sak 47/2020 

 

 

Samhandling med SSHF 
 

Status i utredning FACT – samarbeid 

Arbeidsgruppe som skal utrede faglige og økonomiske forslag til en «Agder –modell» er 

konstituert. Helene og Harry er med i gruppen. Forslag til mulige modeller legges fram i HLF 

- møte 08.01.2020 

 

Covid 19 – arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppe ble nedsatt i mai 2020 bestående av helsepersonell og administrative 

samhandlingspersonell. 

Oppdraget er å sikre optimal samhandling mellom partene ved en smittetopp(rød 

beredskap). 

Saken behandles i OSS 25.01.2021. 

 

Kommende saker til OSS jfr prioriteringsliste 

Følgende saker ble kort nevnt som skal opp i OSS 03.12: 

- Evaluering av Samhandlingsrådene 

-Campus Sør 

-Strategiplan OSO  

Nærmere oppdateringer/drøftinger i HLF – møte 11.12. 
 

 

 
Sak 48/2020 

 

 

Samarbeidsområder om Covid 19 i 2021  

Status i hver kommune knyttet til TISK 

Lav smitte i alle kommunene. Enkelt små utbrudd som raskt håndteres ved tett oppfølging 

(smittesporing og karantene)  
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Vaksinering 

Vegard innledet:  

Nasjonalt: forskrift og veileder vil bli utarbeidet 

Kommunene:  

de kommuner som har en operativ pandemiplan kan ta utgangspunkt i den 

Kommunene tar utgangspunkt i egen infrastruktur og organisering. Felles vaksinering i regi 

av Østre Agder er neppe et godt alternativ. Nærhetsprinsippet og avstandskrav tilsier at 

vaksinering må skje etter samme modellen som vaksinering av influensa. Utfordringen er 

volum, tilgang på doser, oppbevaring (nedfryst minus 70 grader) og tidsrommet fra vaksiner 

er ankommet til vaksine må settes (maks 5 dager). 

«Spredt vaksinering» gjennom bl.a fastlegekontorer, hjemmetjenesten etc er en del av 

løsningen. 
  

Sak 49/2020 

 

 

Aktuelle saker: 

Erfaringsdeling og felles analysearbeid 

 

Felles saksbehandlerressurs på tvers av kommunene? (innspill fra Vegårshei) 

Konklusjon: 

Spennende å tenke forsterket samarbeid, men p.t ikke aktuelt å «spleise» på felles stillinger. 

Videreutvikling av samarbeid gjennom felles utvikling av «Innsatstrappen» støttes av alle 

kommunene, lære av hverandre og iverksette felles «saksbehandleropplæring». 

 

Klassifisering av omsorgsboliger 

Noen kommuner har innarbeidet egen budsjettmodeller for dette, men teknisk vanskelig. 

Heldøgnsomsorg er tallfestet for høyt i noen av kommunene, og bør klassifiseres som 

sykehjem («forkledning» av institusjonsplasser).  

De fleste omsorgsboliger betjenes gjennom punktvise tjenester (enkeltvedtak 

hjemmesykepleie) 

 

Konklusjon: 

Videre arbeid som bygger på WS med Agenda Kaupang videreføres 

 


