30/22 Oppsummering av felles formannskapssamling tirsdag 26.april 2022.
Hver kommunedirektør ga en kort tilbakemelding på sine refleksjoner:
Åmli – opplevde at første del var best og mest nyttig for formannskapsmedlemmene.
Gjerstad – hele formannskapet deltok. Enda mer vekt på bærekraftige helse og
omsorgstjenester hadde vært nyttig. Viktig å fronte den felles innsatstrappen i hver
enkelt kommune. Gjennomgående at deltakerne hadde opplevd det som en meget
nyttig dag.
Vegårshei – veldig viktig å samle politikerne. For Vegårshei skjer mye av
utviklingsarbeidet gjennom Østre Agder-samarbeidet. Programmet dokumenterte
dette. Bidragene fra næringslivet var litt tynne.
Risør – stor verdi i å møtes. Det var god ledelse av møtet. Temaene som ble
behandlet var relevant. Mangler deltakelse fra nasjonale myndigheter.
Froland – viktig å vise hele Østre Agder. Formen på siste del av programmet knyttet
til landbruk fikk en særegen form.
Tvedestrand – vellykket samling. Viktig med de store utviklingstrekk i næringslivet,
men tilbakemeldingen fra næringslivsrepresentantene ble lite tydelig. Positivt at det
rettes fokus mot utfordringene i landbruket, men er litt usikker på hvordan dette skal
håndteres i kommunen.
Arendal – strategi for helsesatsingen er et viktig budskap. Må få fokuset på
institusjonsplasser over på andre deler av innsattstrappen. Politikkere i Arendal har
stor nytte av å møte politisk ledelse i de andre kommunene. Viktig at alle ledende
politikkere får anledning til å møte toppleder i Morrow Batteries.
Sekretariatet – meget godt oppmøte fra formannskapene. Fint lokale å avholde
samlingen. Stor honnør til fylkeskommune og kommune som sammen har klart å
reise et fantastisk bygg for ungdom i utdanning. Utmerket servering og praktisk
støtte fra skolen. Innlederne fra næringslivet etter matpause fikk en vanskelig
oppgave med for mye lys på skjermen. Riktig å bruke mye tid på Morrow Batteries
selv om det gikk på bekostning av tid til dialog mellom politikkere og
næringslivsrepresentanter.
Samlet tilbakemelding – ønske om styrket kontakt med presse for å få fram omfanget
på det interkommunale samarbeidet. Redaktørene inviteres til å møte
representantskapet for å få fram en meningsutveksling omkring formidling av
informasjon om dette samarbeidet. I egen regi vil kommunedirektørene ha
informasjonsarbeid opp som et tema på et kommende møte der ledende
informasjonsmedarbeidere i kommunene inviteres til å delta. Hvordan kan vi brande
samarbeidet.
Denne type samlinger bidrar til å legitimere det interkommunale samarbeidet.

Saksfremlegg

Saksbehandler
Harry Svendsen/Ottar Christiansen Østre Agder IPR

Saksgang
Helse – og omsorgslederforum

Møtedato
08.04.2022

«Gode Pasientforløp» – forsterket samarbeid mellom Østre Agder og
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT øst)
Bakgrunn:
Arbeidet i satsingen Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp startet i 2014. Kommunene i
Østre Agder besluttet å delta helt fra oppstart og etablerte dette som et eget prosjekt med en
prosjektleder i 100 % stilling og en egen prosjektgruppe med representasjon fra hver kommune.
Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem ledet prosjektet.
Basert på de gode erfaringene i prosjektperioden foreslo Helse - og omsorgslederforum i Østre
Agder (HLF) å etablere dette som et permanent fagnettverk. Dette nettverket utøver en
samhandlingsmetodikk som sikrer at kommunene i felleskap fremmer kvalitetsutvikling bl.a ved
forbedrede rutiner ved utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune, og utvikler faglig
metodearbeid, herunder tidlig identifisering av skrøpelighet hos eldre, som bidrar til å redusere
innleggelser på sykehus.
Det ble derfor i møte 28.04.2017 i styret i Østre Agder (nå kalt Representantskapet) vedtatt
følgende:
Det opprettes en 20% stilling fra 01.01.2018 til kvalitetsutvikling basert på erfaringer fra prosjektet «Gode
pasientforløp». Stillingen øremerkes til oppfølging av kommunene i Østre Agder, og finansieres av kommunene i Østre
Agder. Det foreslås inndekning i 2018 gjennom KØH – fondet og deretter innarbeides i kommunenes årlige budsjetter
til oppfølging av Samhandlingsreformen. Laila Nylund, Åmli kommune utnevnes til å representere Østre Agder i Fag –
og samarbeidsrådet.

Oppnådde resultater hittil:
I hovedsak har øremerket midler til en fagressurs medvirket til å videreføre prosjektet «Gode
pasientforløp» som et permanent faglig nettverk. Nettverket er sammensatt av leder og
sekretariatsfunksjon fra USHT og representanter fra alle kommunene i Østre Agder, SSHF,
Statsforvalteren, KS og brukerorganisasjonene. Fagnettverket har i perioden 2017 til 2021 hatt
mange oppgaver. Her nevnes kort:
•
•
•

•
•
•
•
•

Tryggere og bedre koordinerte pasientforløp mellom sykehus og kommune
Sikre samsvar mellom legemiddellister hos fastlege, kommunehelsetjeneste og sykehus
Styrket kompetanse i hjemmetjenestene knyttet til den akuttmedisinske kjede, herunder: opplæring i
metode som sikrer tidlig varsel om klinisk forverring hos eldre skrøpelige hjemmeboende (NEWS som
betyr National Early Warning Score)
Opplæring i verktøy som understøtter sykepleierens egen observasjonskompetanse for vurdering av
forverring av barn og unge pasienters helsetilstand (PEVS- Pediatric early warning score)
Møteplass for kunnskapsdeling om pågående lokale PH.d - prosjekter knyttet til
samhandlingsforskning
Arbeidsgrupper for kompetanseheving innen samtykkekompetanse og tilhørende lovverk
Råd og innspill til Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for ernæring og observasjonskompetanse
Erfarings - og kunnskapsdeling mellom kommunene på en rekke fagområder

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no
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Erfaringer fra forskningsprosjektet «SELFIE»
«Gode pasientforløp» har vært gjenstand for følgeforskning og evaluering.
Pasienter som inngikk i prosjektet rapporterte om bedre helse og trivsel som psykisk velvære,
livsglede og sosiale relasjoner sammenlignet med kontrollgruppen.
Alle brukergruppene som ble intervjuet; pasienter, pårørende, profesjoner og myndigheter,
foretrakk Gode pasientforløp framfor tradisjonell omsorg.
Veien videre
I 2020 inngikk KS og Helsedepartementet en avtale om etablering av Helsefelleskap i alle 19
helseforetaksområdene. Helsefelleskapet på Agder er partssammensatt mellom kommune,
fastlegerepresentasjon og Sørlandet sykehus HF. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med
flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre er prioriterte grupper.
Dette utviklingsarbeidet vil kreve merinnsats og ressursbruk av kommunene. For å sikre effektiv
samordning av og medvirkning fra kommunene anses det hensiktsmessig å knytte det opp mot
eksisterende fagnettverk «Gode Pasientforløp» og USHT. Dette vil være den mest
kostnadseffektive måten følge opp forpliktelser og forventninger som følger av arbeidet i de nye
Helsefellesskapene som er avtalefestet.
Fra januar 2022 er fagnettverket tillagt nye oppgaver, bl.a:
•
•

Østre Agders representant i samhandlingsråd for akuttmedisinsk kjede og deltakelse i prosjektet
«Utvikling av den akuttmedisinske kjeden på Agder»
Koordinator for mottak, formidling, oppfølging og forankring av ulike henvendelser om
prosjektdeltakelse fra SSHF, UiA og andre samarbeidspartnere

For å sikre at USHT kan påta seg nye og utvidede oppgaver foreslås det å øke eksisterende ressurs
fra 20 til 40 %.
Finansiering av 40 % stilling - fra 2024 - (fordelingsnøkkel basert på innbyggertall)
Kommune

Innbyggertall pr.
(SSB 4.kv 2021)

Sum pr.
kommune

Arendal
Grimstad
Risør
Tvedestrand
Froland
Gjerstad
Vegårshei
Åmli
Sum

45 509/48
24 017/25,2
6 735/7.2
6 115/6.4
6 098/6.4
2 427/2.6
2 131/2.3
1 801/1.9
94 833/100 %

144.000.75.000.21.600.19.200.19.200.8.000.7.000.6.000.300.000.-

Forslag til vedtak:
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.

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

Saksfremlegg

Vedlegg:
Organisering

Regionalt samarbeidsutvalg
SSA/DPS Bj styringsgruppe

HLF styringsgruppe
Fagutvalg digitalisering

Fagutvalg for analyse - og
kunnskapsutvikling
Fagnettverk for
pasientforløp
USHT

KSF Sør
Utredningsarbeid
interkommunal
infrastruktur
helsetjenesteforsk
ning i kommunene
på Agder

Fagutvalg for
kommuneoverlegene
analyse - og
kunnskapsutvikling

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

Hei;
Det er veldig gledelig at vi igjen kan arrangere Legekonferansen Agder etter en mildt sagt krevende
pandemiperiode. Årets konferanse er utsatt fra januar (av åpenbare grunner), og avholdes ved
Dyreparken hotell 26.-27. april 2022. Vedlegger programmet. Påmeldingen er meget bra og vi regner
med å være fullbooket før påmeldingsfristen i år!
Som tidligere år håper vi dere vil være med å bidra til gjennomføringen av denne viktige møteplassen
for alle legene i Agder. Særlig dag 2 har vi forsøkt å koble Helsefellesskapets arbeid inn i programmet,
og Helsefellesskapet Agder – OSS sine representanter er samtlige invitert til konferansen uten
kostnad. Sistnevnte gjør også deres bidrag viktig for driften av konferansen.
Jeg tar meg derfor den frihet – som tidligere – å vedlegge en faktura pålydende samme bidragsbeløp
som for tidligere år. Jeg håper dette fortsatt er ønskelig og aktuelt for dere. Ikke nøl med å ta kontakt
ved behov for ytterligere informasjon, eller spørsmål.
Hilsen Kjetil
Styreleder / Leder kurskomite | M +47 975 74 410 | kjetil.juva@gmail.com

c/o Kjetil Juva | Dønnestadveien 222 | 4658 Tveit
www.legekonferansenagder.no

26.-27. april 2022
Dyreparken hotell
Kristiansand
Dag 1, tirsdag 26.04.2022, møteleder: kommuneoverlege Kjetil Juva, Bykle og Valle kommuner
11:0012:00
12:0012:05
12:0512:25
12:2512:50
12:5013:00
13:0013:30
13:3014:00
14:0014:10
14:1014:40
14:4015:40
15:4015:55
15:5516:40
16:4017:20
17:2017:40

Registrering og lunsjbuffet i restauranten
Velkommen og praktisk informasjon

Leder av kurskomitéen Kjetil Juva

Et stemningsbilde

Fastlege Runar Nørsett og Forskningssjef Frode
Gallefoss

Åpning av legekonferansen Agder 2022

Overlege Pål Friis

Kasuistikk smerte

Fastlege Anders Kind

Smertebehandling i sykehus

Overlege Endre Røynstrand, med.avd, Sørlandet
sykehus Arendal

Smertebehandling i allmennpraksis

Førsteamanuensis og fastlege Trine Bjørner UiO

Pause
Hva tilbyr smertepoliklinikken ved Sørlandet
sykehus?
Hudsykdommer

Seksjonsoverlege Alexandra Christine Hott,
Sørlandet sykehus
Hudlege Bjørnar Halsør Moen, Aleris sykehus,
Lillesand

Pause
Hudsykdommer forts.

Hudlege Bjørnar Halsør Moen, Aleris sykehus,
Lillesand

Veien til Pasientens legemiddelliste (PLL)

Fastlege Regin Hjertholm

Pause med rundstykker

17:4018:10

Legemiddelsamstemming i dagens «system» kan vi gjøre noe annerledes?

18:1019:10

Hvordan kan dagens leger ta vare på sin egen
helse?

19:30

Middag & sosial samhandling

Fagutvikler Camilla Ordahl Sunde, Utviklingssenter
for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst og
Samhandlingslege Kjetil Juva, Sørlandet sykehus
Prof. Dr. Med. Reidar Tyssen, Avdeling for
atferdsmedisin, Universitetet i Oslo

26.-27. april 2022
Dyreparken hotell
Kristiansand
Dag 2, onsdag 27.04.2022, møteleder: fagdirektør Susanne Sørensen Hernes, Sørlandet sykehus
09:0009:40

09:4010:50

10:5011:10
11:1012:00
12:0013:00
13:0014:00
14:0014:10
14:1014:20
14:2014:50
14:5015:00
15:0015:30
15:3016:00
16:00

«Pakkeforløp fra helvete»

Psykologspesialist Sondre Liverød, Sørlandet sykehus

Paneldebatt med innspill fra salen:
«Vi kan ikke hjelpe alle… Hvordan skal vi
samarbeide med begrensede ressurser?»

•
•
•
•
•
•

Overlege Petter Hermansen
Overlege Eva Cecilie Orvin
Psykologspesialist Susanne Hjønnevåg Lunde
Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr
Fastlege Bodil Aasvang Olsen
Fastlege og praksiskonsulent Sebastian Bø

Pause og utsjekk fra hotellet
«Ikke mitt bord» - sortering av ansvar i
psykiatrien

Psykologspesialist Gro Merete Eilertsen

Lunsj
Refleksjon - da jeg plutselig ble general for den
nasjonale Covid-19-responsen

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad,
Helsedirektoratet

Pause
Kasuistikk «Long-Covid»

Fastlege Sigurd Løvhaug, Listalegene, Vanse

Behandling og oppfølging av «Long-Covid»

Overlege Tom Farmen Nerli, Klinikk for fysikalsk
medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold

Pause med lett bevertning
Infeksjoner før, nå og i fremtiden

Smittevernoverlege Bjarne Bjorvatn, Sørlandet
sykehus

Vaksinevidunderet! Hvilke muligheter gir mRNAvaksiner for forebygging og behandling?

Professor Anne Spurkland, Universitetet i Oslo

Innlevering av evalueringsskjema

Kurskomitéen

Ordfører
Robert Cornels Nordli

Bestilling av nye fjerntog: mulighet for direktetog og fleksibel kapasitet er viktig!
Arendalsbanens Venner vil løfte frem konseptet direktetog i forbindelse med anskaffelse av nye tog
for fjerntogstrekningene. Modulbaserte tog bygget for effektiv skjøting og deling på stasjonene vil
gjøre det mulig å tilby direkteforbindelser til flere steder enn i dag med utgangspunkt i Oslo. Vårt
ønske er direktetog til og fra Arendal som kobles av og på Sørlandsbanens tog på Nelaug, men også
steder som for eksempel Røros og Åndalsnes kan få et tilsvarende godt tilbud med skjøting/deling på
henholdsvis Hamar og Dombås.
Direktetog til flest mulig destinasjoner vil være bekvemt for passasjerene. Vi mener at færrest mulig
togbytter og en mest mulig sømløs og bekymringsløs reise er en forutsetning for at folk skal velge
toget som transportmiddel. Dette gjelder spesielt for fritidsreiser, der passasjerene gjerne har mye
bagasje, barnevogner, sykler m.m., og det er sannsynligvis dette markedet toget må rette seg mer
mot i fremtiden.
Kapasiteten utnyttes også bedre med denne løsningen. Tog til Arendal, Åndalsnes og Røros vil ikke
trenge egne ruteleier på Sørlandsbanen og Dovrebanen, der kapasiteten på sporet til dels er fullt
utnyttet allerede. Store og kostnadskrevende inngrep i infrastrukturen er ikke nødvendig for å oppnå
et tilbud som kan gi toget større markedsandel enn i dag.
Med modulbaserte tog kan også kapasiteten lettere justeres etter tidspunkt og strekning.
Eksempelvis har de fleste tog på Sørlandsbanen midt i uka færre enn 100 passasjerer, mens man
fredag ettermiddag lett kan selge 300 reiser på enkelte avganger. Det er også stor forskjell på belegg i
toget mellom Oslo og Bø, og mellom Bø og Kristiansand.
Skjøting/deling vil også bety et bedre energiregnskap for toget, siden man kan slipper å kjøre lange
strekninger med lavt belegg. Tog kan skjøtes/deles basert på faktisk etterspørsel i Nelaug,
Kristiansand, Dombås osv., og slik få god kapasitetsutnyttelse på hele strekningen.
I Danmark har et opplegg med skjøting og deling underveis vært brukt i stor utstrekning i
langdistansetrafikken siden 1990. Eksempelvis kan i prinsippet både Flensburg, Esbjerg og
Frederikshavn betjenes med samme toget fra København, uten bytte underveis for passasjerene.
Denne formen for høykvalitets reisetilbud finner vi mange steder rundt om i Europa – men ennå ikke
i Norge.
Norske tog AS er i gang med bestillingsprosessen for neste generasjon langdistansetog. Tiden er
derfor inne for å planlegge direktetog fra både Arendal, Åndalsnes og Røros til Oslo. Nå gjelder det å
planlegge for en jernbane som skal ta hånd om trafikkøkning og bli en vesentlig del av det grønne
skiftet. Toget skal fremme den bærekraftige utviklingen i transportsektoren. Nye direktetog vil være
et godt virkemiddel for å hindre videre overføring av trafikk fra bane til vei, og er et godt bidrag til at
jernbanen skal kunne utnyttes mer i det fremtidige transportarbeidet.
Arendalsbanens Venner håper disse tankene er av interesse og vil bli tatt med i arbeidet med å
videreutvikle det norske togtilbudet.
For styret i AbV 04.04.2022
Kjell Espeland Halvorsen, leder

