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Referent Sted Tid  
Harry Svendsen Arendal kultur – og rådhus 17.06.2022 

Møtedeltakerne:  
Nina E, Smith, Arendal, Aase Hobbesland, Grimstad, Liv Siljan, Tvedestrand, Marianne Røed (deltok til sak t.o.m sak 31), Froland, 
Christoph Munch, Gjerstad, Per Chr. Andersen (deltok til sak t.o.m sak 29), Risør, Lene Haugen, Fagforbundet, Renate Johansen, 
NSF, Cathrine Berge (deltok til sak t.o.m sak 31), Delta 

Observatør:     Heidi Liane Danielsen, Statsforvalteren 
Sekretariatet:  Christina B. Berntsen (deltok til sak t.o.m sak 30 ), Siri Sølvberg og Harry Svendsen, Østre Agder. 
Forfall:              Laila Nylund, Åmli, Thorben Frøiland, Vegårshei. 

 

 

Sak 27/2022 

 

 

«Akuttprosjektet» - samhandling kommunene og SSHF 
  Merete Land og Helene Rakeie, Østre Agders repr i prosjektet – orienterte om status i arbeidet  
  Prosjektet ble etablert som følge av vedtak i OSS oktober 2021, og bygger på følgende målområder i  
  nasjonal helse  - og sykehusplan: 

o styrke kompetanse og utvikle bedre behandlingsforløp  
o kartlegge potensial for redusert ressursinnsats, og å unngå unødvendige innleggelser 
o sikre relevant og pålitelig styringsinformasjon   
o foreslå tiltak som bidrar til å starte behandlingen før pasient kommer på sykehus 
o utrede mulige endringer i arbeidsformer ved bl.a hjelp av ny teknologi, diagnostikk og 

beslutningsstøtte 
Prioriterte tiltaksområder: 

 Kompetanse 
o bruke hospiteringsarenaene 
o etablere arenastruktur for samtrening og simulering 
o gjennomføre mulighetsstudie – felles prosedyreportal 

 Digitale løsninger 
o nyttiggjøre digitale løsninger og fjerndiagnostisering 
o implementere Kjernejournal 
o utrede innføring av felles digital kurve 

 Skrøpelige eldre 
o innføre akuttkoffert 
o behandlingsplan sykehjem 
o forenkle forløp – egne forløp for spesielle pasientgrupper 
o gjennomføre mulighetsstudie - akuttambulant team 

HLF vedtok: 
Prosjektet er et svært sentralt samhandlingsprosjekt som det er ønskelig å følge tett videre. 
Helene Rakeie begynner hos Statsforvalteren, ny repr fra legene i Østre Agder må inn i prosjektet. 
 
Samhandling interkommunal legevakt og kommunene om et avvikssystem med rapportering  
Innspill fra Merete. Hvordan kommuniserer vi avvikene, og kan vi sette dette i system mellom kommunene, KØH, 
Legevakten? Kan vi bruke QM+, og kan dette sendes på tvers av kommunegrensene? 
HLF vedtok: 
Saken oversendes til fagutvalget for digitalisering som vurderer hvilke tekniske løsninger som kan nyttes evt som er 
begrensende for dette arbeidet. 
 
Fastlegekrisen 
Helene orienterte om status og pekte på sammenhengen mellom akuttkjeden og fastlegene. 
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Sak 28/2022 

 

 

Pakkeforløp kreft 
Geir Wehus og Solbjørg Lomeland Røyland fra Kreftforeningen informerte: 
16 kommuner har kreftkoordinator på Agder. 
Formål pakkeforløp: 

 Sikre gode overganger fra sykehusbehandling til kommunale helse- og omsorgstjeneste 

 Sikre bedre oppfølging etter gjennomgått sykehus behandling 

 Gjelder alle pasienter som får en kreftdiagnose 

Hva har kreftpasientene behov for?  
• Fysisk opptrening (60%) 
• Likeperson/snakke med andre i samme situasjon (50%) 
• Informasjon, råd og veiledning om hva man kan gjøre selv under og etter behandling når det gjelder å være i 

fysisk aktivitet, kosthold mm. (49%) 
• Kurs om å mestre sykdom og ny livssituasjon (47%) 
• Støttesamtale med en fagperson om å mestre sykdom og ny livssituasjon (45%) 

 
Se vedlagte slides for mer informasjon. 
Innspill etter møtet: 

- Det kommer ikke egne midler til innføring av pakkeforløp 

- Samarbeidsavtaler mellom kommunene og Kreftforeningen bidrar til forsterket samarbeid 

- Kreftkoordinatorene har et veldig godt samarbeid, og jobber veldig systematisk 

- Pakkeforløp er krevende å standardisere da kommunene er organisert ulikt og innføringen er ressurskrevende 

- «Innsatstrappa» som er etablert i Østre Agder er et godt rammeverk for innføringen 
 
HLF vedtok 

 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. 

 

Sak 29/2022 

 

 

Høringer  
To sentrale dokumenter som er aktuelt å oversende høringsinnspill: 

 Digital hjemmeoppfølging (DHO) – ivaretas gjennom RKG – strukturen 

 Utviklingsplan Helse Sør: 
Utfordringer med kapasitet. Tidsfrist 30.09. 
Arbeidsutvalget til KOSS skal gi et avgrenset innspill. 

HLF vedtok: 
Samhandlingskoordinator presenterer innspill fra AU/KOSS som forankres i kommunedirektørutvalget og legges fram for 
HLF neste møte 02.09. 

 

Sak 30/2022 

 

 

Bærekraftige helse  - og omsorgstjenester 
Konstituering av fagutvalg analyse og FoUI. 
Siri Sølvberg Andersen er ansatt som analyse og FoUI rådgiver i 50 % stilling. 
Hun foreslo følgende prioritering for fagutvalget  i oppstarten: 
 
Innsatstrappa – med fokus på å fastsette kostnader på hvert av trinnene i hver av kommunene. 
Dette er et omfattende arbeid som inkluderer besøk til alle kommuner, og vil omfatte bl.a: 

 Drøfting av formålet med trappa 

 Kommunikasjonsstrategi med fokus på forebyggende tiltak og forventningsavklaring med innbyggerne 

 Work shop med økonomer – kvalitetsikre tallmaterialet 

 Mål om at tallmaterialet som er bearbeidet regnskapsmessig («talldump») kan framskrives (predikeres) for 2023 
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Følgende medlemmer er utnevnt fra kommunene til å delta i fagutvalget: 

Risør: Halvor Halvorsen, Grimstad: Tina Fabricius, Tvedestrand: Beate Petterson, Arendal: Elisabeth Nærestad  
Åmli: Aase Bjørkholt, Froland: Marit Bolstad, Gjerstad: Camilla Ordahl Sunde, Vegårshei: ikke utnevnt person. 
USHT: Silje Bjerkaas og kommuneoverlegene: Vegard Vige. 
 
HLF vedtok: 
o Fagutvalget for analyse og FoUI etableres med nevnte medlemmer og konstitueres med oppstartsmøte 22.08. 
o Innsatstrappa som prioritert område i oppstarten støttes. 
o Tiltaksplan for fagutvalget legges fram i neste møte i HLF. 
 

 

 

 

Sak 31/2022 

 

 

Heltidskultur og strategi for rekruttering av sykepleier i Arendal kommune 
Nina innledet med å beklage at kommunene gjennom HLF ikke ble informert om Arendals strategi på et tidligere 
tidspunkt i forkant av at dette ble kjent i media. 
Urd Berntsen presenterte strategien (se vedlagte foil). 
Innspill etter presentasjonen: 

 flere av kommunene har hatt utfordringer i egen kommune som følge av at denne strategien ble lagt fram i 
media 

 alle kommunene er nå enige om at vi framover informerer hverandre fortløpende og har en tett dialog på dette 
utfordrende området. 

 definere «Rekruttere, beholde og utvikle» som eget fokusområde hvor følgende temaer ble spilt inn: 
o Turnusordninger 
o Oppgavefordeling 
o Kompetanseplaner 
o Utdanningsinstitusjonene rolle 
o Sentrale forhandlinger 
o Hvordan redusere belastningen 
o Hvilke tiltak treffer som sikrer at dere blir? 
o Felles rekrutteringsplaner  

HLF vedtok: 

 Rekruttere, beholde og utvikle defineres som et eget fokusområde som settes på agendaen i hvert HLF - møte 
framover 

 Til neste møte i HLF 02.09 settes det opp følgende tema: «Hvordan sette kompetanseutvikling i system med 
spesifikke tiltak for å fremme rekruttering, beholde og utvikle».  
Aase mobiliserer innledere fra Grimstad kommune. 

 

Sak 32/2022 

 

 

 
Digitalisering 
Status fra fagutvalget 
Saken ble utsatt. 

 
 

Sak 33/2022 

 

 

Erfaringer kommunene har med samhandling og samarbeid HAVO 
Drøfting/erfaringsdeling på hvordan hver av kommunene oppfatter samarbeidet.  
Aase presenterte utfordringsbildet knyttet til samhandling. Øvrige kommuner deler vurderingene fra Grimstad. 
 
HLF vedtok: 
Samhandlingskoordinator tar initiativ til et møte med leder av HAVO for å finne en god tilnærming for drøfting av 
samarbeidsutfordringer og muligheter i et HLF  - møte i løpet av 2. halvår. 
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FACT – status dialogmøter Østre Agder 
Harry og Ørjan orienterte om status i arbeidet. 
Det er gjennomført to møter i Østre Agder hvor fagpersoner og linjeledere innenfor feltet er kommet sammen for å 
drøfte status i hver kommunes samarbeid med DPS, og om det er vilje til å utrede et vertskommunesamarbeid med 
Arendal som vertskommune.  
Erfaringene til kommunene spenner seg fra kommuner som arbeider integrert med DPS i tråd med FACT –metodikken til 
kommuner som har et løsere samarbeid til mindre kommuner som ikke har formalisert samarbeid på systemnivå. 
Dialogen med DPS er startet opp ved at de inviterte alle kommunene i Østre Agder som har avtale til et samarbeidsmøte 
19.05.  
De fleste kommunene i Østre Agder uttrykke interesse for å utrede et vertskommunesamarbeid. Spørsmålet er mer om 
en slik utredning skal starte nå eller avvente. 
Kommunene skal møtes på nytt til en nytt til intern work shop i løpet av høsten etter at SSHF har avholdt 
partnerskapsmøter med hver enkelt kommune på Teams hvor hovedfokus er system og økonomi. 

 

HLF vedtok: 

 samhandlingskoordinator tar initiativ til et møte med DPS for å oppdatere dem på status i arbeidet med 
vertskommune og melde behov for at det gjennomføres separate partnerskapmøte. 

 samhandlingskoordinator tar initiativ til en ny interkommunal work – shop i løpet av høsten etter at det er 
gjennomført partnerskapsmøter 

 samhandlingskoordinator tar initiativ til eget møte med Froland for å informere om status og avklare deres 
ønske om samarbeid 
 

 

Sak 35/2022 

 

 

Samhandling med SSHF 

Felles analyse - og styringsdata  
Fagdirektør i SSHF, Susanne Hernes og forskningssjef i Kristiansand kommune, Eirik Abildsnes presenterte hovedfunn fra 
vedlagte rapport om «Skrøpelige eldre og kompleks multimorbiditet». Analysearbeidet er gjennomført i samarbeid med 
Helse Sør – Øst. LANCET - modellen (en vitenskapelig anerkjent metode) inngår i analysearbeidet. Arbeidsperiode fra juni 
til november vil ha følgende fokus med bla : 

 Work – shop med SSHF og kommunene for å sikre innspill forankring av arbeidet 

 Sikre at analysearbeidet kan inngå i OSO- samarbeidet med bl.a Senter for omsorgsforskning som aktør 

 Kommunene i Østre Agder bør ha en felles gjennomgang av rapporten og gi en samlet tilbakemelding til 
prosjektgruppa. 

 
HLF vedtok: 
Samhandlingskoordinator inviterer alle kommunelegene og andre relevante ressurspersoner i egen sak til neste møte i 
HLF (02.09.)  for behandling og drøfting av rapporten. 

 
 

Sak 36/2022 

 

 

Eventuelt 

 Studietilbud: Heidi D. Liane informert om nytt desentralisert studietilbud og henviste til Statsforvalternes 
nettsider 

 Avtalen med Apotek 1: 
Nina informerte: 

-  Arendal og Grimstad har identifisert alvorlige avvik i avtalen mellom kommunene og Apotek1 

-  Flere i punkter i avtalen med Apotek1 leveres ikke etter kommunenes forventninger 

- Kommunene har meldt inn «bekymringsmelding» til Statsforvalteren 

- Apotek1 har gjort tilsvarende og meldt inn «bekymringsmelding» samme sted 

Konklusjon: 

OFA har innkalt Apotek1, Arendal og Grimstad til eget møte for å prøve å finne en løsning. 
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 SSHFs styrebehandling av rekrutteringsstrategi. Harry sjekker dette og forbereder spørsmål til neste møte i RS 
24.06. 


