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Referent Sted Tid  

Harry Svendsen Teams 05 02 2010 
 

Tilstede  
Nina Evensen Smith, Arendal (leder), Marianne Røed, Froland, Liv Siljan, Tvedestrand, Aase Hobbesland, Grimstad, Maja Jørgensen, 
Vegårshei, Laila Nylund, Åmli, Per Chr Andersen, Risør, Christopher Munch, Cathrine Berge, Delta, Renate Johansen, NSF, Lene Haugen, 
Fagforbundet, Heidi D. Liane, Statsforvalteren,  Hamsa Ganic, IKT Agder. 
 

Fra Sekretariat:, Christina Bjørke Berntsen og Harry Svendsen. 

 

 

Sak 04/2021 

 

 

Covid 19 – status 
 

Kommune Smittesituasjon Vaksinering 

Åmli: Ingen nye smittetilfeller. Vaksinering:  

66 personer. Alle på 

sykehjemmet har fått to 

doser. Fått 40 pluss 40 til uka 

deretter. 

Logistikk og organisering 

fungerer godt. 

Gjerstad: En nærkontakt i karantene. Ellers 

er det stille. Ingen nye 

smittetilfeller. 

Har vaksinert 114 personer 

herav 16 helsepersonell. Alle 

på sykehjem pluss 

omsorgsboliger.  

Planlegger for tre 

vaksinasjonsdoser.  

Vegårshei Lite smitte. Hatt kun tre 2021. 

Ingen smittet nå. Smitter 10 – 15 

pr uke, tester hver dag. uke 

Vaksinerte 24 i år. Fått 36 

doser denne uka. Alle på 

sykehj og oms boliger er 

vaksinert og begynt på helse. 

To vaksinestasjoner og 

ambulerende team. Vi er 

klare men mangler doser. 

Risør Lite smitte, testing daglig..  140 ble vaksinert i Risør 

hallen i går. Alle på 

Frydenborg er vaksinert. 

Fastlegene: Kommunen tar 

hovedoppgaven. Har mange 

kvalifiserte spl 

. 

Tvedestrand Ingen nye smittede siden lørdag i 

uke 2. Mellom 10 og 30 testes 

daglig, herunder en del fra andre 

kommuner.  

Ferdig vaksinert på 

sykehjem. Snart ferdig på 

oms boliger. 

100 vaksineres daglig. 

Oppstart av Helsepersonell 

er vaksiner. 
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Rådhuset og familiehuset er 

vaksinasjonssteder 

 

 

 

Froland Ingen smitta i Froland. 198 vaksiner – alle på 

sykehjemmet har fått to 

doser. Fengsel og sykehjems 

ansatte. 

Lokaler og all logistikk er 

klart. 

Grimstad 5 i isolasjon 12 i karantene og 71 i 

innreisekarantene. 

Ingen døde. 

Vaksinert 671 personer alle 

på institusjoner har fått to 

doser. Mye erfaringslæring 

knyttet til digitalisering. 

Vaksinasjonskalender: 

Godt mottatt av 

innbyggerne. 

Fastlegene: de innkaller de 

eldste aldersgrupper 

Egen vaksinestasjon for de 

store gruppene fra uke 7. 

Kommunikasjon er en 

utfordring. 

Arendal Smittestatus: 

14 smittede siste uke. 

Utbrudd på en skole. Sjekker om 

det er en mutasjon. Omfattende 

testing siste uke. Testing av 

skolelever i helger kan bli aktuelt. 

 

 

 

. 

Vaksinering 

sykehjemspasienter pluss 

oms boliger 

640 innbyggere vaksinert på 

sør amfi denne uka. 

Vi er nede på 1940 – 

aldersgruppen. 

Gr 4 unge med 

underliggende diagnoser 

skal snart vaksineres hos 

fastlegene. Vaksinering av 

helsepersonell er på gang. 

 

 

 

. 
 

 
Sak 05/2021 

 

 

Strategiplan SSHF 2021 – 2024 
Frist for oversendelse av kommunenes innspill til planen er 01.03. 
KOSS har bedt sekretariatet utarbeide felles høringspunkter fra kommunene. 
Samhandlingskoordinator la frem forslag til felles høringspunkter ( se vedlegg). 
 
Følgende ble vedtatt: 
HLF slutter seg til foreslåtte høringspunkter og tar med seg dette inn i behandlingen som skjer i 
hver kommune. 
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 Sak 06/2021 

 

 
Virksomhetsplan 2021 
Samhandlingskoordinator og digitaliseringsrådgiver la fram innspill til Virksomhetsplan som 

bearbeides. 

Endelig virksomhetsplan legges fram i HLF 12.03. 

HLF kom med en rekke innspill etter framleggelsen. 

Ang digitalisering (stikkord): 

- Innovasjonspartnerskapet må beskrives, rolle i AKSON, VKP konkretiseres, nytt RS – system må omtales, NVP 

og drift av responssenteret, EU – partnerskap «CRANE», Kjernejournal 

Følgende ble vedtatt: 

Arbeidet med virksomhetsplan ferdigstilles til 12.03. Innspill og drøftingsmomenter fra dagens 

møte innarbeides i endelig forslag til virksomhetsplan.  

 

 

Sak 07/2021 

 

Status i samarbeidet mellom USHT. 

Silje Bjerkaas la fram status i samarbeidet. 

USHT har iverksatt en omfattende saksportefølje og prosjekter i tråd med virksomhetsplan til HLF 

2020. Kort nevnes: 

- Kvalitetsreformen: alle kommuner må ha en plan for «Leve hele livet «. USHT har en formalisert 

rolle inn i dette i regi av Statsforvalteren. 

- Demensplan 2025 

- Prosjektet «Gode <pasientforløp 

- Pasientsikkerhetskampanjen 

- Velfersteknologiens ABC og annet kompetansesamarbeid 

- Fag og samarbeidsråd: Arendal er repr ved Torill Skår og Østre Agder v Laila Nylund  

- Deltakelse i prosjekter sammen med SSHF – Sammen om kvalitet  

 

Se forøvrig vedlagte presentasjon. 

Grimstad som vertskommune har hatt en tydelig strategi om at alle kommuner skal få et større 

eierskap til USHT «Øst». 

Konklusjon: 

HLF støtter fullt ut arbeidet i USHT, og ser fram til videre utviklings- og kompetansesamarbeid i 

2021. 

  

Sak 08/2021 
 

Digitalisering 

 Pågående arbeid i RKG 

Nyansatt digitaliseringsrådgiver Christina B. Berntsen orienterte om aktuelle saker. 

Aase Hobbesland orienterte om pågående saker i RKG. 

Kort nevnes (stikkord): 

o Utlysninger som pågår 

o Skjønnsmidler prosjekter 

o Kople på oppvekstenhetene i kommunene 

o NVP barn og unge 

o OU – midler fra KS søkes – styrke mellomledernes digitale kompetanse 

o Om Innovasjonspartnerskapt: ledes av Marit Svindland 

o AKSON- hvordan skal Agder posisjoner seg 

o Responssenteret: representasjon i samarbeidsutvalget 

 Representasjon 

Oppfølging knyttet til representanter til Samarbeidsutvalg og AU samarbeidsutvalg 

pilotering Trygghetsteknologi 2021 og til nyt forum «Ett digitalt Agder». 
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Konklusjon: 

Trygghetsteknologi: Kommunene melder inn navn til prosjektet. 

Ett digitalt Agder: Samhandlingskoordinator sjekker ut nivå og sammensetning fra øvrige 

kommuneregioner før forslag om anbefaling som HLF skal oversendes rådmannsutvalget. 

Forslaget behandles gjennom en mailsløyfe. 
 

 

  

Sak 09/2021 

 

 
Prosjektet «En bærekraftig helse - og omsorgstjeneste"– felles analysegrunnlag og 

erfaringsdeling  

Det er kommet inn 7 tilbud ang anskaffelsen. Innkjøper Arendal kommune koordinerer 

anskaffelsen. Nina Smith og Per Chr Andersen tar endelig beslutning sammen med 

innkjøpsansvarlig i Arendal kommune. Sekretariatet i prosjektet «Agder Helseklynge» bistår i 

utvelgelsen. Plan for videre framdrift i prosjektet legges fram i neste HLF - møte. 

 


