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Helse – og omsorgslederforum (HLF) 

 

Referent Sted Tid  
Harry Svendsen Bystyresalen, Arendal kultur – og rådhus 08.04.2022 

Møtedeltakerne:  
Nina E. Smith, Arendal, Liv Siljan, Tvedestrand, Laila Nylund, Åmli, Thorben Frøiland, Vegårshei, Marianne Røed, Froland, 
Christoph Munch, Gjerstad, Per Chr. Andersen, Risør, Lene Haugen, Fagforbundet, Renate Johansen, NSF, Cathrine Berge, Delta, 
Heidi Liane Danielsen, Statsforvalteren. 

På Teams: 
Aase Hobbesland, Grimstad 

Sekretariatet: Christina B. Berntsen, og Harry Svendsen, Østre Agder. 

Erlend K. Faanes deltok på sak 15/2022,16/2022 og 17/2022 
 

 

Sak 15/2022 
 

Forskning, analyse – og kunnskapsutvikling 

Opprettelse av Fagutvalg for analyse og kunnskapsutvikling og prosjektansettelse av analyse og FoUI  - 
rådgiver (50% st) 
Forslag til mandat, organisering og arbeidsbeskrivelse for analyse  - og FoUI  - rådgiver ble gjennomgått 
basert på saksframlegg som var utsendt på  forhånd. 
Enstemmig oppslutning om å sikre videreføring av igangsatt utviklingsarbeid i Østre Agder ved å oprette 
fagutvalg og tilsette prosjektressurs. 
HLF vedtok: 

 HLF slutter seg til forslag til mandat for sammensetning av og navn på fagutvalget 

 HLF slutter seg til kvalifikasjonskrav og arbeidsbeskrivelse for analyse - og FoUI rådgiver 

 HLF slutter seg til foreslåtte finansieringsnøkkel mellom kommunene for å finansiere stillingen fra 
2023. 

 
 
Sak 16/2022 

 

Pasientforløp – samhandling SSHF og mellom kommunene 

Kvalitetsutvikling pasientforløp- samarbeid med USHT om utvide stillingsbrøk for koordinator for 
fagnettverket «Gode pasientforløp» 

Forslag om å utvide samarbeidet med USHT med økning av stilling fra 20 % til 40 % som koordinator for 
fagnettverket basert på utsendt saksframlegg ble vedtatt.  
Foreslåtte finansiering av stillingen ble utsatt med et budsjettår fra 2023 til 2024. 
HLF vedtok: 

 HLF slutter seg til forslag om et utvidet formalisert samarbeid mellom Østre Agder og USHT 

Agder Øst ved å øke øremerket ressurs fra 20% til 40 % f.o.m 01.06.2022. 

 Økning i ressurs til USHT fra 20% til 40 % fra 01.06.2022 til 31.12.2023 dekkes av fondsmidler 

Østre Agder.   

 Tiltaket evalueres av HLF innen juni 2023. 

 I tråd med vedtak i styret 28.04.2017 innarbeides kostnadene til en 40 % ressurs i kommunens 

årlige budsjetter fra budsjettåret 2024 basert på foreslåtte finansieringsnøkkel som framgår i 

saksframlegget. 
 

  



Møtereferat 
 
 

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

 
Sak 17/2022 

Analyse – og kunnskapsutvikling 

Forankring og gjennomføring - hvordan sikre forankring og system for gjensidig formalisert samhandling 
Østre Agder og den enkelte kommunene innenfor helse. 
 
Erlend K. Faanes presenterte organisering av arbeidet i Grimstad kommune. 
Se forøvrige vedlagte presentasjon. 
HLF vedtok: 
Orienteringen tas til etterretning. 
Basert på erfaringene fra Grimstad fikk sekretariatet i oppdrag å drøfte med den enkelte kommune 
hvordan FoUI –arbeidet i Østre Agder kan sikre forankring og gjennomføringsevne i egen kommune. 

Sak 19/2022 Samhandling SSHF 
Harry orienterte fra møte i Helsefelleskapet avholdt 18. mars 2022. 
Nyvalgt leder, Harald Danielsen, har tatt initiativ til at Helsefelleskapet skal arbeide mer strategisk og 
mindre «saksorientert. OSS Helsefelleskapet sluttet seg til dette. 
En svært krevende sak som ikke fant sin endelig løsning i møtet 18.03 var samarbeidet knyttet til FACT – 
integrert samhandling/behandling ROP – pasienter (se sak 20/2022 i dette HLF  - møtet).  
Saken skal til forankring i den enkelte kommuneregion hvor det bl.a skal avgis et høringsinnspill fra alle 
kommunene. 
Se vedlagt referat for mer informasjon fra møte i OSS Helsefellesskapet på Agder. 
HLF vedtok: 
Saken tas til etterretning. 
Samhandlingskoordinator følger sak som behandles i sak 20/20221 
 

Sak 20/2022 Psykisk helse og rus 

FACT – status og veien videre 
Harry orienterte om status i arbeidet. SSHF ønsker økt kommunal medfinansiering for å drive FACT på 
nåværende måte. Kommunene opplever at FACT – tilbudet er varierende. I noen kommuner er ikke FACT 
- nettverket tilstede i tilstrekkelig grad, og kommunene opplever å måtte ivareta store utfordringer på 
egenhånd. Andre kommuner opplever samarbeidet som godt. Kommunene ønsker ikke å finansiere FACT 
gjennom økt medfinansiering fra kommunene, men evt vurdere å øke ressursinnsatsen gjennom 
medarbeidere som inngår i et FACT – team. 
Det avholdes en work shop ang FACT mellom Østre Agder -  kommunene den 21.04 for å kartlegge alle 
kommunene erfaringer med samarbeidet med SSHF. 
HLF vedtok: 
Samhandlingskoordinator avklarer gjennom samarbeidsmøter om det er grunnlag for et mer forpliktene 
samarbeid mellom kommunene i Østre Agder. 
Det legges fram status i saken i neste møte i HLF. 

Sak 21/2022 Digitalisering 

Trygghetsalarmer  
– betaling/ikke betaling når det omhandler nødvendig helsehjelp. 
Grimstad har innført tlf tid for hjemmetjenesten. Betaling for trygghetsalarm er drøftet i 
saksbehandlerforum for å få en felles forståelse av om trygghetsalarmer defineres som nødvendig 
helsehjelp. Hvem skal få gratis trygghetsalarm og hvem skal kunne bestille dette som en 
betalingstjeneste? Det er nå ulik praksis i kommunene. 
Dette var også tematikk ved etablering av Agder – prosjektet og der ble konklusjonen at det må gjøres en 
individuell vurdering om hva som er rett tiltak og behov for pasienten. 
Hvis trygghetsalarm skal erstatte fysisk besøk må det gjøres en individuell vurdering om at dette er 
forsvarlig og da må det fattes et eget vedtak. Det må være differensiering med en helsefaglig og 
individuell vurdering - og ikke tildeles til alle. Hvis det erstatter hjemmetjenester - basert på ind. 
vurdering - er det en helsetjeneste.  
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Saken bør behandles i saksbehandlerforum og evt. fagutvalget for følgende vurdering: 
1.) en vurdering om trygghetsalarmer skal være gratis eller skal differensieres på pris avhengig av om det 
er vurdert som nødvendig helsehjelp og 2.) en vurdering av om trygghetsalarm kan erstatte telefontid. 
 
HLF vedtok: 
HLF ber saksbehandlerforum gjennom en saksframstilling legge fram en utredning, hvor representasjon 
fra Hjemmesykepleien inngår. Det juridiske aspektet er  ivaretatt da gruppa har juridisk kompetanse. 
Mandat for saken utarbeides av Marianne Røed, Froland kommune og Nina E. Smith som godkjennes i en 
mailsløyfe til HLF - medlemmene. 

Sak 22/2022 Samhandling SSHF 

Ukraina – flyktninger; 

Saken ble kort drøftet da den skal opp som eventuelt – sak i møte i det Regionale samarbeidsutvalget med 

SSA. Enighet om at det kan være fornuftig å sette av tid i kalender til et mulig samordningsmøte med SSHF 

i tilfelle etterspørselen etter helsetjenester eskalerer. Stor utfordring å samordne informasjon fra alle 

statlige aktører på området. Foreløpig planlegges mottak av flyktninger basert på de normale plan – og 

beredskapsrutiner som er innarbeidet i kommunene for dette. 
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