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                                Helse – og omsorgslederforum (HLF) 

Referent Sted Tid  
Harry Svendsen Arendal kultur – og rådhus, bystyresalen 02.09.2022 

Møtedeltakerne:  
Nina E, Smith, Arendal, Aase Hobbesland, Grimstad, Laila Nylund, Åmli, Liv Siljan, Tvedestrand, Marianne Røed, Froland, 
Christoph Munch, Gjerstad, (på Teams), Per Chr. Andersen, Risør, Thorben Frøiland, Vegårshei, Anita Lunde, Fagforbundet,  
Renate Johansen, NSF, Cathrine Berge, Delta. 
Fra kommuneoverlegene: Vegard Vige, Østre Agder kommuneoverlegeforum, Espen Huldt – Nystrøm, Legevakten 
Observatør: Heidi Liane Danielsen, Statsforvalteren 
Sekretariatet:  Christina B. Berntsen og Harry Svendsen, Østre Agder. 
Forfall: Lene Haugen, Fagforbundet. 
På sak 37/2022 deltok leder av KØH, Janice Marcussen, kommuneoverlegene Jan Ståle Nilsen og Andreas Ask 
På sak 38/2022 deltok Anita Bjønnum 
På sak 39/2022 deltok kommunenes kreftkoordinatorer 
På sak 45/2022 deltok forskningssjef i Kristiansand kommune, Eirik Abildsnes og flere kommuneoverleger 

 

Sak 37/2022 

 

 

 

KØH  

Plan for inklusjon av Grimstad kommune i behandlingstilbudet. 

Status, organisering og forberedelse av evaluering sammen med SSHF (se delavtale 4). 

Janice Marcussen orienterte. 

Hovedpunkter og konklusjoner: 

Budsjett for 2022 er 16.5 mill.  

 12 senger, men kapasitet til 15 senger – plan for fulldrift i 2024. 

 Godt belegg og tilbudet er et reelt alternativ til sykehusinnleggelse 

 KØH AO månedlige møter framover – innenfor HLF – rammen. 

 Det arbeides godt med diagnostisk sløyfe sammen med sykehuset 

 «UKP i KØH» - 2022: stor pågang og tidvis fullt – flere avvisninger enn tidligere 

 Når det er fullt på KØH: juridisk sett kan kommunene avvise pasienter – og SSHF må ta 

imot 

 Det må utformes ny delavtale for Grimstad kommune: Harry følger opp.  

 Ambulant støtte i kommunene er integrert i tilbudet, men kan utvides i omfang 

HLF vedtok: 

Harry og Janice rammer inn en evaluering i tråd med delavtale 4. 

- Evaluere kommunenivå og deretter inn mot SSHF herunder- korttidsevaluering KØH og 

hjemmesykepleien. 
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Rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell 

Oppfølging av HLF – vedtak 17.06 

Fokusområde: 

«Hvordan sette kompetanseutvikling i system med spesifikke tiltak for å fremme rekruttering, 

beholde og utvikle». Anita Bjønnum fra Grimstad kommune informerte. 

Rekruttere :gruppe med flere enhetsledere – på tvers – stilte oss 3 spørsmål: 

- hvor attraktive (hvor annonserer vi- nye flater) – omdømmebygging og positiv kultur     

  fortelle de gode historiene, matche øvrige kommuner, bruke tid til opplæring,  

- hvordan tar vi i mot  
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Beholde: Tre hovedelementer: profesjonell og god velkomst og introduksjon med konkret 

opplæringsplan for den enkelte for å gi trygghet hvor innrammingen er kompetanseplaner: «hva 

ønsker vi -hva har vi - hva vil vi ha i fremtiden» 

Utvikle: Dossier brukes systematisk som verktøy for kompetansekartlegging og bygging 

o Mottakelsen/oppstart – gode tilbakemeldinger 

En ansatt gjennomført «agentutdanning» knyttet til å sikre forbedringer innenfor dette 

området. 

Innspill fra HLF: 

«så enkelt – men samtidig så vanskelig» – imponerende systematikk i arbeidet. 

Oppfølging Østre Agder: kommunene på tvers må samordne dette mest mulig; utvikle sammen og 

redusere konkurransevridende aktiviteter – spesielt sikre at lønn ikke blir et konkurranseelement 

overfor nabokommunene. 

Konklusjon: HLF bør sette saken på agendaen på nytt for å styrke muligheten for bedre 

samordning – felles plan og gjennomføring.  
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«Pakkeforløp kreft hjem» 

Oppfølging av HLF – vedtak 17.06 

«Pakkeforløp kreft drøftes med SSHF i neste RS 24.06 
Saken følges deretter opp i neste HLF 02.09 hvor kreftkoordinatorene, Kreftforeningen og  
prosjektleder Ivan Olsen fra SSHF inviteres.» 
 

HLF drøftet veien videre og følgende hovedpunkter ble grunnlag for vedtak: 

 Det er ikke mulig å pålegge fastlegene mere oppgaver på dette området, men de må 

informeres og inviteres inn i arbeidet hvis de selv ønsker 

 SSHF skal kjøre noen piloter knyttet til «prostatapasienter» og evt et par til 

 Kreftkoordinatorene blir avgjørende ressurser for kommunene ved innføring av dette 

 Forløp uten å involvere fastlegene med avgrensning til prostatapasienter 

HLF vedtok: 

 Pakkeforløpet igangsettes i en avgrenset form, med foreløpig avgrensning i en pilot i Østre 

Agder knyttet til prostataspasienter  

 Østre Agder vedtar at kommunenes kreftkoordinatorene eller tilsvarende fagpersoner er 

kommunenes forløpskoordinatorer dvs bl.a koplingspunkt og henvisningsinstans fra SSHF til 

kommunene ved overgang fra samtale 1 til samtale 2 i forløpet.  

 Henvisningen fra SSHF går til den enkelte kommunes tjenestekontor. 

 Fastlegene defineres som forløpskoordinatorer når de selv ønsker det. 

 Fastlegen informeres av forløpskoordinator ved behov i de fora – eksisterende strukturer - 

kommunene allerede har organisert.  

 To av kreftkoordinatorene i ØA er faglig kontaktperson overfor SSHF når det er behov for 

koordinerende avklaringer 

 Kontaktpersoner Østre Agder: 
Hanne Syvertsen Fosseli: hsf@arendal.kommune.no               Tlf: 48 13 99 96 
Pia Sætra:                           pia.saetra@grimstad.kommune.no Tlf: 91 88 19 64  
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Universitetsykehjem 

Utredning bygging av Universitetsykehjem mv. ved UIA Campus Grimstad 

Aase informerte om initiativet Grimstad kommune har tatt. Begrunnelsen for satsingen er knyttet 

til følgende behov framover: Demografi – og kapasitetsutfordringer, kompetansebehov på Agder, 

behov for å ta ned – redusere «skrøpelighetsperioden» for den enkelte pasient, styrke 

rekrutteringsmulighetene med bl.a behov for flere praksisplasser for UiA – studenter. 

UiA er informert, Kommunedirektørutvalget i Østre Agder støtter opp om intensjonen og HLF 

(02.09). Initiativet støttes av HLF, men behov for å drøfte dette mer inngående. 

HLF vedtok: 

Saken tas opp for en mer helhetlig og grundigere gjennomgang i neste HLF  - møte 21.10.2022. 
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Bærekraftige helse - og omsorgstjenester 

Harry orienterte: 

Fagutvalget for analyse og kunnskapsutvikling, forkortet FAK, ble konstituert 22.08.  

Alle kommunene og øvrige aktører deltok (USHT og repr. fra kommuneoverlegene) 

FAK sluttet seg til foreslåtte mandat. Hovedfokus nå blir videreutvikle arbeidet med 

«Innsatstrappa» i hver kommune. Nyansatt analyse - FoUI rådgiver skal gjennomføre 

kommunerunde den nærmeste måneden, og 27.09 skal det gjennomføres en work – shop.  

Det er innledet en konkret dialog med UiA om å inngå en samarbeidsavtale knyttet til 

«Kommuneforskningsprogrammet». Det er Senter for omsorgsforskning ved UiA (SOF) som har 

initiert dette. USHT er med i prosjektet. 

Kristin Jeppestøl har tiltrådt i kombinasjonsstilling som «forskningsrådgiver» i Østre Agder i en 20 

% stilling. Hun har i tillegg en 60 % stilling som amanuensis ved fakultetet for helse – og idrett. 

Nytt møte i FAK 30.09. Handlingsplan 2022/fram til sommeren 2023 framlegges i HLF (som er 

styringsgruppe) . 

HLF vedtok: 

FAK legger fram forslag til handlingsplan 2022/1. halvår 2023 i neste møte i HLF 21.10.2022. 
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Utskrivningsklare pasienter -  status og utfordringsbildet 

Saken var oppe til drøfting som følge av at SSA gikk i «grønn beredskap» i juli med påfølgende ad 

– hoc henvendelser fra SSA til primært til Arendal kommune, men også andre kommuner. Det ble 

gjennomført et «hastemøte» 29.07 med representasjon fra SSA, Arendal kommune og Grimstad 

kommune og Østre Agder, da SSA fryktet at inngangen til sensommeren skulle medføre et 

betydelig antall overliggere. Det skjedde ikke, med unntak av en krevende uke i august.  Status pr. 

02.09 er at det er få overliggere i Østre Agder i 2022 tross historisk høyt utskrivningsvolum. 

Det skal avholdes et nytt samarbeidsmøte mellom nevnte aktører samt Froland kommune den 

08.09. I tillegg har sykehusdirektør Nina Mevold bedt om et møte med kommunedirektøren i 

Arendal. Mulig at planlagt samarbeidsmøte vil inngå i dette møtet. HLF slutter seg til kommunenes 

innspill gitt til SSHF både i høringssvar til Utviklingsplanen 20240 og i egen sak i OSS 

Helsefelleskapet 18.03 om bekymring knyttet til kapasiteten i den samlede helsetjenesten i 

normalsituasjon og at tjenesten på begge nivå er under sterkt press. 
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HLF vedtok: 

 HLF tar til etterretning orientering om planlagte møter utover høsten og bes om 

oppdatering i neste møte i HLF 21.10 

 Kommunene i Østre Agder opprettholder tilbud om å stille ledige korttidsplasser til 

disposisjon for Arendal etter allerede avtalt fakturering. 

 Alle kommuner inviteres til planlagt work – shop om avvikssystem i regi av SSA. 

 Samhandlingskoordinator får i oppgave å legge fram et forslag til et felles regionalt arbeid 

mellom Østre Agder og SSA relatert til tema: «Utfordringer for den samlede kapasiteten i 

helsetjenesten i Østre Agder». 

Forslaget bygger på sak 03/2022 og sak 05/2022 i OSS Helsefelleskapet 18.03 og sak 

03/2022 i RS Østre Agder 24.06  

 
 

Sak 43/2022 
 

 

Kontaktmøte Kommunedirektørutvalget 21.09 

Følgende forslag til saker HLF ønsker satt på dagsorden ble lagt fram. 

HLF vedtok: 

HLF anbefaler følgende saker på dagorden: 

 Kapasitet i helsetjenesten kommunene og SSHF knyttet til utskrivningsklare pasienter og 

sak i OSS 18.03. 

 Status og plan for Legevakten sett i lys av nåsituasjon og kjent utfordringsbilde 

 Status og plan for veien videre med prosjektet «Bærekraftige helse - og omsorgstjenester» 

 Korte orienteringer 
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Digitalisering 

Digitaliseringsrådgiver Christina B. Berntsen la fram status i fagutvalget som bestod av følgende 

hovedpunkter: 

 Jan Øyvind Evensen slutter som leder av fagutvalget. Ståle Sjaavaag fra Risør kommune 

overtar som leder 

 Fagutvalget arbeider med nytt mandat og sammensetning 

 Trygghetsalarm - anbefaling fra fagutvalget 

 Innovasjonspartnerskapet – organisering og tidsplan 

 Status velfersteknologisk knutepunkt (VKP) 

 Høring – digital hjemmeoppfølging 
Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. 

 

HLF vedtok: 

HLF tar presentasjonen til etterretning. 
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Status Legevakt og framtidige utfordringer 

Nyansatt overlege ved Legevakten, Espen Huldt – Nystrøm orienterte om status. 

Orienteringen omhandlet følgende, inkludert innspill etter presentasjonen: 

 Arendal kommune ønsker i sammen med samarbeidskommunene å utforske mulighetsrommet for å 

organisere en bedre legevaktstjeneste. 
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 Utredningen fra Agenda Kaupang fra 2014 har fortsatt relevans for et nytt utrednings - og 

utviklingsarbeid 

 Det legges fram en sak om dette i kontaktmøte mellom HLF og kommunedirektørutvalget 21.09 for 

forankring godkjenning av arbeidet 

 Rammene for arbeidet er vertskommunesamarbeid med bruk av eksisterende strukturer 

(Legevaktens administrative organ, HLF og kommunedirektørutvalget) 

 NSF tas inn i referansegruppa i foreslåtte prosjektorganisering 

 Det ble påpekt at helsesekretærer er en viktig ressurs sammen med sykepleiere 
 Se vedlagte presentasjon for mer informasjon. 

 

HLF vedtok: 

HLF støtter igangsetting av planlagte utredning. 

Forslag til endelig mandat og forankring framlegges og besluttes i planlagt «kontaktmøte» 

mellom Kommunedirektørene og HLF som avholdes 21.09. 
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Rapport om skrøpelige eldre - analyse og styringsdata 

Forskningssjef i Kristiansand kommune, Eirik Abildsnes orienterte om bakgrunnen for arbeidet.  

Se vedlagt presentasjon om innholdet i prosjektet som er forankret i Helsefellesskapet på Agder 

hvor det i møte 10.06 ble fattet følgende vedtak: 

1. Helsefelleskap tar rapport om «Skrøpelige eldre og multimorbiditet» til orientering 

2. Rapporten sendes ut for innspill til kommunene og SSHF med frist 15.09.2022. 

3. Sekretariatet samler og koordinerer innspill som oversendes til analysegruppen. 

4. I tråd med vedtak i OSS 21.10.2021 bes Analysegruppen til møte i OSS 17.11 utarbeide en skisse til 

videre prosjekt hvor muligheter for innovasjon og forskning skal vurderes inn i arbeidet. 

5. OSS ber analysegruppen vurdere hvordan arbeidet kan sees i sammenheng med OSO – samarbeidet. 

Det skal avholdes en work – shop på Scandic Sørlandet 07.09 som grunnlag for innspill fra 

kommunene. Østre Agder deltar med kommuneoverleger, forskningsrådgiver, repr fra USHT og 

samhandlingskoordinator. Saken legges fram for Helsefelleskapet for endelig beslutning 17/18.11. 

HLF vedtok: 

HLF slutter seg til intensjonene i prosjektet, 

Status i prosjektet legges fram for HLF i neste møte 21.10. 

  

 

 

Sak 47/2022 

 

Eventuelt:  

Digitalt nettverk for sårbehandling:   

Oppnevning av sårkontakter hver kommune 
 Samhandlingskoordinator sender mail til alle kommunene hvor det bes opp å oppgi navn og mailadresse. 

 Samhandlingskoordinator utarbeider en matrise/oversikt over alle pågående samhandlingsprosjekter og tiltak 

mellom SSH og kommunene i Østre Agder til neste møte i HLF 21.10. 

 Teknisk rigg i hver kommune tas med digitaliseringsansvarlig i hver kommune. 

 Fagskolen -  det mangler søkere til etterutdanningstilbudet «Velferdsteknologi i helse - og 

omsorgssektoren». Aase understreket behovet for oppslutning om tilbudet og oppfordret kommunene til å 

mobilisere umiddelbart da søknadsfristen går ut til uka. 

 Informasjon fra Statsforvalter v/ Heidi   
- Kommunene oppfordres til å søke på etterutdanning i avansert klinisksykepleie 

- Kommunene i Østre Agder oppfordres til å melde seg på Helse- og omsorgskonferansen 2022 som 

avholdes 13. og 14. oktober. Se påmelding på nettsiden til Statsforvalteren. 
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