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Helse – og omsorgslederforum (HLF) 

 

Referent Sted Tid  
Harry Svendsen Arendal kultur  - og rådhus 26.11.2021 

 

Tilstede i Arendal – og kulturhus:  
Nina Smith, Arendal, Per Chr. Andersen, Risør, Aase Hobbesland, Grimstad, Liv Siljan, Tvedestrand, Laila Nylund, Åmli, Thorben 
Frøiland, Vegårshei, Marianne Røed, Froland, Lene Haugen, Fagforbundet, Renate Johansen, NSF, Cathrine Berge, Delta, Harry 
Svendsen, Østre Agder 
 
Meldt forfall: Christina B. Berntsen, Østre Agder. Christoph Munch og Heidi L. Danielsen 

 Saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent 

  

 

Sak 46/2021 

 

  
Nåsituasjon ang utskrivninger fra sykehus og kapasitetsutfordringer i kommunene 

 Korttid i påvente av langtid stort problem i Arendal 

 Grimstad har kapasitetsutfordringer, primært personell. 
Innspill: utreder «korttidsplass – pool» mellom ØA - kommunene som raskt kan kople behov og 
kapasitet 

 Øvrige kommuner merker presset, men har noe bedre situasjon ang senger og kapasitet. 

 Stor slitasje, oppbemanning for korte perioder er vanskelig 

 Årsaken: kombinasjon av Covid, RS – virus og mye karantene knyttet til smitte i familien til 
helsearbeider. Og…. 

 Demografien kommer også sigende 

 «Underdødelighet» på sykehjem og generelt er også en forklaringsfaktor 
 
HLF vedtok følgende: 

 Utrede en «kortidspool» i ØA 

 Invitere Kristiansand kommune til neste møte i HLF 17.12 
 

 

Sak 47/2021 

 
Samhandling SSHF 

 «Bestilling» fra HOD knyttet til innspill til neste Helse - og sykehusplan ble introdusert (se 
vedlegg i innkalling) 

 Det ble gitt en kort orientering om det videre arbeidet med FACT – arbeidsgruppe 

 Status i arbeidet med avtalene – kommunene ønsker ingen «radikal fornyelse» da avtalene er 
et solid sikkerhetsnett for å forebygge uønsket oppgaveoverføring 

  

 

 

Sak 48/2021 

 
Samarbeid med Voksenopplæringen 
Leder av VO, Lena Halvorsen, orienterte om utfordringen med å tilby et helhetlig opplæringstilbud til 
for særskilte pasientgrupper - etnisk norske voksne som har behov for spesialundervisning og som er i 
skjæringspunktet mellom voksenopplæring og rehabilitering mellom opplæring/aktivisering eller 
behandling; pasientgruppene er bl.a: slagspasienter, ALS m.m 
Behovet: utvikle grunnleggende ferdigheter knyttet til opptrening for å bli rehabilitert og det er behov 
for spesialundervisning, ADL / motorisk trening. 
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Det er behov for et utredningsarbeid undervisning og helse i et samarbeid: 
Et mulig tiltak ble foreslått: 
Etablere et felles spesialpedagogisk ambulerende team som kan ivareta innbyggerne i alle kommunene 
(se nærmere info i vedlagte presentasjon). 
Konklusjon: 
HLF støtter at det utarbeides en felles utredning.  
Østre Agder regionråd v/ Ole Jørgen Etholm innkaller ressurspersoner som utarbeider forslag til 
mandat. Legges fram i HLF- møte 28.01.2022. 

  

 

Sak 49/2021 

 
Bærekraftige helse - og omsorgstjenester 2022 
Forslag til forbedret innhold med Innsatstrappa. 
Arbeidet med dette ble presentert av Elisabeth Nærestad og Siri Sølvberg. Dette er en oppfølging av 
beslutning som ble tatt på samling 3. Arbeidsgruppa presenterte forslag til formuleringer knyttet til 
hver trapp – overgang til «aktivt språk», spisset målsettinger, bedre rekkefølge, organisering av 
kulepunkter m.m. 
(se vedlegg) 
 

 HLF sluttet seg til gjennomgåtte forslag fra arbeidsgruppen.  

 Dette blir sendt på høring og legges fram som et endelig forslag på neste møte i HLF 17.12. 


