
Kommuneoverlegekonferansen 2023 

 

Tirsdag 7. februar  

1600 -1645 Samhandling mellom kommune og KPA –  
Agdermodellen: «Helhetlige pasientforløp barn og unge – 
sammenheng i tjenestene» 
 

Joyce Pigao – leder av samhandlingsrådet  
 

 

1645 -1730 Tvang og makt etter HOL kap 9 
 
Sivilombudet og tilsyn mht kap 9 Kristiansand – læringspunkter 
hos kommune og Statsforvalteren  
 
Innledning  

- fra kommunene ved Styrk Vik, kommuneoverlege 
Kristiansand 

- fra Statsforvalteren ved Helene Frydenberg, jurist 
Statsforvalteren  

 

 

1730 - 1800 Fylkeslegens halvtime 
 

 

   

1930 Aperitiff og middag  

   

Onsdag 8. februar  

0815 - 0830 God morgen – innledning til dagen 
 

 

0830 - 0930 Sykehusets time  
 
v/ fagdirektør Susanne Hernes og administrerende direktør 
Nina Mevold  
 

- Lærdom og erfaringer fra pandemihåndteringen 

- Samhandling om beredskapsplanlegging – ref 
delavtale 11 

- Prosjekt om samarbeid rundt storbrukere/skrøpelige 
eldre 
 

 

 
0930 - 0945 

 
Pause med utsjekk 
 

 

0945 - 1115 Kommuneoverlegens oppdrag – og kapasitet 
 
En postpandemisk granskning av samfunnsmedisinens sjel 
 
Normering av stillingsstørrelse? Plassering i organisasjonen 
Hva skal kommuneoverlegen egentlig stelle med? 
Forventninger i hht lovverk, faglige retningslinjer, veiledere, 
forventninger fra kommuneadministrasjon, media og 
innbyggere – og kommuneoverlegens forventninger til seg 
selv 
 
Innlegg og innspill til diskusjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kirsten Toft Leder LSA og kommuneoverlege i Vennesla 
 
«Realitetsorientering i Agder» - oversikt over situasjonen i 
kommunene i Agder.  
Vegard Vige kommuneoverlege i Grimstad 
 
Diskusjon 

1115-1215 Etikk  
 
Hvordan jobber kommunene og hva er kommuneoverlegens 
plass i: 
- Etikkutvalg/etisk komite 
- Oppfølging av uønskede hendelser 
- Konkrete og helst ferske Agder-case/eksempler 
 
Kari Johnsen, leder for etisk komite Kristiansand kommune 
Carl Tollef Solberg, Senter for medisinsk etikk SME 

 

 

1215-1315 Lunsj 
 

 

1315-1415 Fastlegeordningen, krise og rekrutteringssituasjon  
 
Hva har den enkelte kommuner måttet gjøre og planlegge å 
gjøre for å rekruttere og beholde fastleger?  
 
Rom for lufting av sjelekval og utveksling av ideer. 
 
Første delrapport fra ekspertutvalget lagt frem 15. desember – 
leder av utvalget presenterer delrapporten, og lufter det som 
kan luftes av temaer som skal behandles i den endelige 
rapporten 15. april 2023 
 

Kjetil Telle, Fagdirektør for helsetjenesteforskning ved 
Folkehelseinstituttet og leder av ekspertutvalget 
 

 

1415-1515 Boligsosial handlingsplan – og kommuneoverlegens plass 
i planarbeid 
 
Kommuneoverlegens involvering i planarbeid – med særlig 
fokus på boligsosial planlegging og kommuneplanens 
samfunnsdel, og i utvikling av kommunens tjenestetilbud på 
den ene side, og samfunnsplanlegging for å ivareta boligbehov 
og folkehelse på den annen 
 
Knut Kleven og Geir Evensen, Begge seniorrådgivere 
Statsforvalteren 

 

 

1515 - 1530 Avslutning  

1530 Vel hjem  

 

Med forbehold om endringer 


