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Helse – og omsorgslederforum (HLF) 

 

Referent Sted Tid  
Harry Svendsen Arendal kultur  - og rådhus 22.10.2021 

 

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

  
  

 

Sak 37/2021 

 

 

Samarbeid om kommunepsykolog 
Vegårshei planlegger ansettelse, og ønsket en utsjekk om øvrige kommuners status og planer: 

 Tvedestrand ønsker å samarbeide med en kommune – ikke mange - og få en større stilling. 

 Åmli interessert i samarbeid. Har 100 % stilling – og brukes mye inn i skolehelsetjenesten. 

 Gjerstad: har lyst ut men ikke fått søkere, men er veldig interessert i samarbeid hvor Gjerstad 
bidrar med inntil 30 % stilling. 

 Arendal: har 5 psykologer som brukes optimalt. Behov for alle nå, må vurdere senere et 
samarbeid. 

 Froland har en person i 100 stilling, og tar en intern sjekk om mulighet for samarbeid. 

 Grimstad: står for tiden med en ubesatt psykologstilling, men planlegger å bruke hele stillingen 
i egen kommune. 

 

Konklusjon:  
Vegårshei kontakter Åmli for et mulig samarbeid. 

 

 

Sak 38/2021 

 

Ungdomspsykiatri med utgangspunkt i en enkeltsak. 

Gutt, 15 år som trenger oppfølging fra psykiater – har oppfølging fra alle instanser. 
Kriminell atferd, og blitt hentet av Politiet og ble innlagt i Voksenpsykiatrien. 
Han har prøvd med selvdrap og truet sin mor. Grensene mellom barnevern og ABUP. 
Det er bedt om et eget møte med spesialisthelsetjenesten, men vanskelig å få etablert et konkret og 
godt forankret samarbeid med SSHF.  
Innspill på hvordan kommunene kan gå fram: 
Ta utgangspunkt i FACT Ung – teamet i Østre Agder som er et ambulant flerfaglig team for 
personer mellom 12–30 år. Teamet er et samarbeid mellom barn/ungdom – og voksenpsykiatri og 
Arendal kommune. FACT Ung Team har fokus på bred grundig utredning og behandling av psykose etter 
nasjonale retningslinjer. Teamet bidrar også til tidlig intervensjon ved mistanke om utvikling av psykose, 
og forebygging av psykose.  FACT Ung Teamet samarbeider tett med bl.a. pasient, pårørende, 
førstelinjetjenesten, skole og kommune. Det er knyttet TIPS konsulent og jobbspesialist/IPS Ung til FACT 
Ung. Telefon 37 01 44 44. 
FACT ung team - Sørlandet sykehus (sshf.no)  
 

tel:37014444
https://sshf.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse/dps-ostre-agder/fact-ung-team
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Sak 39/2021 

  
 

Leie av korttidsplasser på tvers av kommunene 

 Vegårshei har ledige korttidsplasser og kan leie ut etter behov. 

 Flere av kommunene er i samme situasjon – ledige kort – og langtidsplasser 

 Drøftingene dreide seg mer over på om det er grunnlag for å utrede om det er et potensial for å 
samarbeide om forsterket plasser for utagerende demente er interessante mer  

Konklusjon:  

 Arendal tar med seg informasjon om ledige plasser 

 Sekretariatet HLF setter opp sak om samarbeid om forsterket plasser for utagerende 
demente til neste møte i HLF 

  

 

Sak 40/2021 

 

Barnevernsreformen 
Det er i ferd med å etablere et forpliktende samarbeid på barnevernsfeltet i tråd med i drøftinger i HLF 
27.08. Barneverntjenesten i Øst opplyser at det er besluttet ny strategi for å sikre et forpliktende 
samarbeid i østre del av Østre Agder. KUBA er et felles læringsnettverk som opphører til nyttår.  
Østre Agder jobber med et nytt veiledningsopplegg som skal vare fram til mars. Dette arbeidet er godt i 
gang, men utfordringen er ressurser. Oppgaven må inngå som en ny oppgave i eksisterende 
tiltaksteam. 
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Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv 
Samhandlingskoordinator gikk gjennom saksframlegg som var sendt ut på forhånd. 
Innspill fra kommunene: 
Alle kommunene støtter forslag til vedtak. Det ble presisert at FoUI – rådgiver må ha kompetanse i og 
engasjement for analyse – og styringsdata i tillegg til forskning, for å sikre at prosjektet «Bærekraftige 
helse - og omsorgstjenester» blir videreført som et permanent samarbeid som inngår i HLF – 
strukturen. 
 

Følgende ble vedtatt: 

1. HLF anbefaler overfor Kommunedirektørutvalget i Østre Agder at det etableres et doktorgrads-
prosjekt sammen med SSHF og UiA knyttet til samhandlingsforskning med særlig fokus på 
helhetlige pasientforløp for kronikere og multimorbide eldre. Prosjektet er en konkretisering av 
OSO strategidokument (trepartssamarbeid kommunene på Agder, SSHF og UiA ) og i tråd med 
handlingspunkt 5.1.3 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse – og 
gode liv».  
Finansiering: Kr. 400.000.- pr. år – til sammen kr. 1.2 millioner (2022, 2023 og 2024) som 
finansieres av midler fra Østre Agder forskningsfond. 
 

2. HLF anbefaler overfor Kommunedirektørutvalget i Østre Agder at det opprettes et engasjement 
som «kombinasjonsstilling» mellom Østre Agder og UiA -  i tråd med handlingspunkt 5.1.4 i 
Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse – og gode liv».  
Finansiering: 
Inntil kr. 300.000.- pr. år for perioden 2022 –2024 til sammen kr. 900.000.- som finansieres av 
midler fra Østre Agder forskningsfond. 
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3. HLF anbefaler overfor Kommunedirektørutvalget å opprette et deltidsengasjement (2022 – 
2025) som Analyse og FoUI –rådgiver med siktemål å videreføre et forpliktene samarbeid om 
«Bærekraftige helse - og omsorgstjenester» som en fast struktur i Østre Agder – samarbeidet i 
tråd med handlingspunkt 5.2.1 i Østre Agders strategidokument «Kunnskapsløft for bedre helse 
– og gode liv».  

              Finansiering: 
Inntil kr. 550.000.- pr. år for perioden 2022 –2025. 
I 2022 bevilges kr. 550.000.- fra Østre Agder forskningsfond. 
I perioden 2023 – 2025 finansieres engasjementet gjennom årlige bevilgninger fra Østre Agder i 
tråd med vedtak i Representantskapet i Østre Agder 03.09.2021. 

 

HLF ber sekretariatet utrede følgende til møte i HLF 26.11.2021: 

 Utarbeide et forslag til en struktur/organisering for videreføring av arbeidet i nåværende 
prosjekt «Bærekraftige helse - og omsorgstjenester» som et permanent samarbeidsområde i 
Østre Agder. 
 

 Utarbeide forslag til arbeidsbeskrivelser/stillingsinnhold for: 
o Analyse - og FoUI – rådgiver i Østre Agder 
o «Kombinasjonsstilling» UiA 

 

 Beskrive hvordan prosjektet «Bærekraftige helse - og omsorgstjenester i Østre Agder» - i dialog 
med Statsforvalteren -  kan defineres som Østre Agder – kommunenes samarbeid om «Leve 
hele livet – reformen». 
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Status i arbeidet med nytt legevakt og KØH - bygg 
Pål Koren Pedersen orienterte om status om byggeprosjektet. 

Se vedlagte prosjektplan som beskriver begrunnelse og formål med prosjektet, prosjektorganisering og 
milepælsplaner. 

Følgende ble vedtatt: 
Østre Agder – kommunene får en representant inn i prosjektgruppa. 
HLF utnevner repr. i løpet av kort tid. 
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Samhandling med SSHF 

Status: 

 Helsekonferansen 

Det er sendt ut ny påminnelse om konferansen. En del påmeldinger fra Østre Agder, men plass til 

flere. Den avholdes på Scandic Bystranda i Kristiansand fredag 05.11. 

 Beredskap pandemisk influensa –planlegging for en neste pandemi (Covid 20) 

Arbeidsgruppe i regi av «Helsefelleskapet på Agder» er etablert. Harry er sekretær i 

arbeidsgruppen. 

 FACT – samarbeidet 

Status i arbeidsgruppen er lagt fram for Helsefellesskapet. Arbeidsgruppen skal fortsette sitt 

arbeid med å analysere økonomis fordeling i FACT – prosjektene på Agder. 

 Samarbeid om analyse og styringsdata 



Møtereferat 
 
 

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

 

 

 

Det er etablert en egen analyse - og styringsdatagruppe i regi av «Helsefelleskapet». Østre Agder 

må melde inn representant i gruppa (se vedlagte saksframstilling fra møte i OSS). 

 Etablering av samhandlingsråd for akuttmedisinsk kjede 

Det er etablert et samhandlingsråd for kommune - og spesialisthelsetjenesten på Agder.  

Merete A. Land fra USHT og Helene Rakeie, kommuneoverlege fra Arendal kommune 

representerer Østre Agder 
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Eventuelt 
Godtgjørelse for praksisveiledning 

HLF utvekslet informasjon om dette. Noen kommuner har avsluttet forhandlinger, mens noen 
kommuner står midt i forhandlinger om dette, så noen form for samordnet utgangspunkt fra 
arbeidsgiversiden på tvers av kommunene er ikke mulig. KS har heller ikke utarbeidet konkrete forslag 
på dette. 

 Praksisveilederkompetanse gis som et tillegg i lønna for de som blir praksisveiledere. 

 Åmli har landet med 5.000.- pr student pr periode 

 Fagarbeiderveiledertillegget er 10.000.- i Arendal.  

 Ulikt i øvrige kommuner. 
 

 


