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Fremtidsrettet samhandlingsmodell på Agder – Videreføring av TELMA  
Kommunene på Agder og SSHF har samarbeidet om utvikling av avstandsoppfølging over flere år. Det 

pågående fellesprosjektet, TELMA (telemedisin på Agder) er et NFR-prosjekt over 4 år. I TELMA er det 

et mål at det blir etablert en felles teknologisk plattform for hele helsetjenesten på Agder, og at 

løsningene på sikt benyttes i alle kommunene, fastleger og sykehus. I prosjektet legges det vekt på 

hvordan samhandlingen i hjemmene kan gjøres med høy pasientsikkerhet og på en effektiv måte ved 

mer bruk av teknologi. Prosjektet skal identifisere flere aktuelle pasientgrupper og utvikle ytterligere 

AI-støttede algoritmer for pasientforløp.  

Det forventes en reduksjon i førstegangsinnleggelser og reinnleggelser ved innføring av 

avstandsoppfølging til de aktuelle målgruppene. Dette vil medføre spart tid og kan på lengre sikt bety 

en reduksjon i overforbruk og eventuelt nedtak i antall senger. Det er beregnet et potensial på 2,2 

millioner kroner, men det er usikkerhet på hvilket tidspunkt den økonomiske gevinsten kan tas ut. På 

sikt forventes det at prosjektet vil gi redusert behov for å øke kapasiteten i tjenesten, som en følge av 

forventet økt etterspørsel fra de aktuelle målgruppene.  

Gevinstestimatet legger til grunn TELMAs nåværende målgrupper – ikke fremtidig utvikling av 

tilbudet. Det estimeres en 60 % sannsynlighet for å kunne hente ut den beregnede effekten, men på 

grunn av terskelverdier kan sannsynligheten være noe lavere. Ved å samordne gevinsten med andre 

prosjekter, eksempelvis "De som trenger det mest", kan dette gjøre det lettere å ta ut den beregnede 

gevinsten.   

En forutsetning for prosjektet er at både kommuner og sykehus tilbyr avstandsoppfølging i 

samarbeid. Det er en usikkerhet knyttet til prosjekts implementeringshastighet, og andel pasienter 

som ønsker å motta tilbudet.  

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet vil være:  

 Økt trygghet, mestring og kompetanse for pasient og pårørende. 

 Bedre helse og livskvalitet for den enkelte 

 Et forutsigbart og sømløst pasientforløp  

 

De som trenger det mest  
Nasjonale tall estimerer at 10% av pasienten forbruker 60% av de totale sykehusressursene innenfor 

somatikk og rusbehandling, innenfor psykisk helsevern er dette tallet 70%. Det er lite kunnskap om 

effekten av denne ressursbruken. Mye tyder på at helsehjelpen kan få bedre kvalitet for den enkelte 

og fordeles bedre i befolkningen, dersom pasientgruppen blir gitt særlig oppmerksomhet i et eget 

kvalitetsprosjekt. Med den forventede økningen i behovet for helsetjenester er dagens løsning ikke 

bærekraftig. Helsetjenestene på begge nivå må samhandle bedre, finne nye arbeidsmåter og sikre 

god koordinering for å utvikle en bærekraftig tjeneste for fremtiden.  

Gevinstpotensialet ligger i reduserte liggedøgn, men omfanget er usikkert og krever videre analyser. 

Det er derfor ikke estimert direkte økonomisk gevinst.    



En forutsetning for å lykkes i dette prosjektet er at det gjennomføres i tett samhandling med 

kommunene. En usikkerhet for å få til implementering er om man når frem med ny arbeidsmetode til 

svært mange ulike aktører i ulike organisasjoner. 

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet vil være:   

 Økt pasienttilfredshet 

 Bedre pasientsikkerhet, ved å unngå komplikasjoner og infeksjoner 

 Bedre kvalitet på samhandling 

 Bedre arbeidshverdag for de ansatte.  

 

Felles biladministrasjon  
SSHF disponerer en bilpark på over 100 biler innenfor forskjellige kategorier. I dag er klinikken selv 

ansvarlig for avtaler og vedlikehold for bilene sine og det blir i tillegg benyttet en stor grad av private 

biler til kjøring i tjenestereiser. En felles biladministrasjon vil kunne gi muligheter for felles booking av 

biler, felles service og vedlikehold, felles innkjøp av biler og utstyr som igjen kan gi en bedre 

utnyttelsesgrad og økonomisk gevinst i form av færre biler og mindre utbetaling av 

kjøregodtgjørelse.  

Ved å optimalisere drift av bilparken er det et potensial på 1,1 millioner kroner. Sannsynligheten for å 

hente ut gevinsten er estimert til 66 %. En forutsetning for prosjektet er lojalitet til ny ordning.  

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet vil være redusert miljøbelastning og 

økt tilgjengelighet av biler for ansatte ved SSHF. 

 

Ny oppgavedeling 
Tilstrekkelig antall og riktig sammensetning av helsepersonell er avgjørende for kvalitet og kapasitet 

og for å sikre fremtidig bærekraft for foretaket. I Norge viser personellframskrivninger at situasjonen 

er stabil i enda noen år, men på lengre sikt vil det bli store utfordringer med rekruttering. Det er 

derfor behov for å se på tiltak for å utnytte de totale personellressursene på en bedre måte. 

Prosjektet skal se på hvordan foretaket kan øke oppgavedelingen for å sikre at Sørlandet sykehus 

bruker rett kompetanse på rett sted.  

Ved å omdefinere sykepleierstillinger til helsefagarbeidere og gjennomføre oppgaveoverføring fra 

lege til andre yrkesgrupper vil endringen ha et potensial på 6,1 millioner kroner. Det er flere områder 

som kan være aktuelle for oppgavedeling som enda ikke er kostnadsberegnet på dette tidspunktet. 

Det estimeres 65 % sannsynlighet for å oppnå beregnet effekt. 

For å kunne hente ut gevinstene i prosjektet forutsetter det en kvalitativ oppgavegjennomgang i 

poliklinikk og en ny organisering av poliklinikkarbeidet. 

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet vil være:   

 Bedre kompetanseutnyttelse ved å øke andelen helsefagarbeidere. Dette vil bidra til at 

sykepleiere får frigjort kapasitet til å utføre spesifikke sykepleieroppgaver  

 Riktig bruk at kompetanse kan gi økt et økt aktvitetsnivå og reduserte ventelister. frigjøre tid 

til arbeidsoppgaver som kan gi reduserte ventelister.  

 



Optimal journaldokumentasjon 

Det er behov for å definere og implementere felles standard for journaldokumentasjon ved SSHF. Det 

er innført en Regional EPJ-standard som er grunnlaget for vellykket innføring flere systemer:  

 Én innbygger – én journal 

 Tilgangstildeling i de pasientadministrative systemene (IAM prosjektet) 

 «Skrive selv» og talegjenkjenning  

Fremtidig løsning/arbeidsflyt i Dips Arena vil også forutsette enhetlig og felles standard for 

journaldokumentasjon. For at SSHF skal være klar til å møte nasjonale føringer for digitalisering bør 

dette arbeidet med å implementere EPJ-standarden begynne så snart som mulig. 

Ved implementering av optimal journaldokumentasjon kan man forvente en reduksjon på 5 % av den 

totale merkantile ressursen, som i dag jobber med journaldokumentasjon i somatikken. Dette vil 

utgjøre 3 årsverk. I første omgang er den økonomiske gevinsten anslått til 1,7 millioner kroner.  Det 

er ulikt potensiale i de ulike avdelingene for å hente ut den beregnede gevinsten, samlet vurderes 

det til at sannsynligheten er 80 %. 

Gjennomføring av dette prosjektet er en forutsetning for å kunne innføre flere framtidige digitale 

løsninger som DIPS Arena, en innbygger en journal, talegjenkjenning m.m. Det vil være knyttet 

mulighet for gevinstuttak til flere av disse tiltakene.  

Det vurderes at den viktigste kvalitative gevinsten i prosjektet vil være økt pasientsikkerhet. 

 

Optimal operasjonsplanlegging  
Det finnes i dag ikke god nok oversikt over utnyttelse av operasjonsstuer, operasjonsteam og 

operatører ved SSHF. Ved alle lokasjoner er det en ressurskrevende manuell planlegging og en 

krevende logistikk. Det er usikkert i hvilken grad det benyttes felles rutiner i planlegging av 

operasjonsprogram og oppfølging av pasienter frem mot operasjonstidspunkt. Det samme gjelder i 

perioden fra henvisning og frem til operasjon. Konsekvenser av dette kan være suboptimal utnyttelse 

av fagpersonell og operasjonskapasitet, samt fristbrudd og lange ventetider. 

Prosjektet skal kartlegge og beskrive dagens situasjon hva gjelder rutiner i planleggingen av 

operasjonsprogram og utnyttelse av kapasitet. Det skal vurderes om det bør etableres felles rutiner 

på tvers av foretaket. Det skal utredes om det er aktuelt å etablere nytt IKT- system (robotverktøy) 

for logistikk og planlegging. En eventuell innføring av dette verktøyet bør etableres som eget 

prosjekt.  

Innføring av prosjektet vil gi økt inntekt som følge av høyere aktivitet ved alle tre lokasjoner, og har 

et potensiale tilsvarende 23 millioner kroner. Det er estimert en sannsynlighet på 75 % for å hente ut 

gevinsten. 

Forutsetninger for å få ut gevinster i prosjektet er å innføre regional standard for EPJ. Videre vil det 

være behov for å etablere felles venteliste på tvers i foretaket, innføre felles prosedyrer, innføre 

langtidsplanlegging av legers arbeidstid, samt arbeide for bedre ressursutnyttelse på tvers av de ulike 

lokasjonene. En usikkerhet i prosjektet er om pasientgrunnlaget vil være tilsvarende 

aktivitetsøkningen over tid.  

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet vil være økt pasientsikkerhet, økt 

pasienttilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og bedret omdømme for sykehuset. 



Optimal poliklinikkdrift 

Prosjektet skal kartlegge og beskrive dagens situasjon når det gjelder planleggingen av poliklinikk og 

utnyttelse av kapasitet. Prosjektet skal vurdere mulighet for felles rutiner på tvers av foretaket, og 

identifisere behov for nye rutiner. Riksrevisjonens undersøkelse helseforetakenes bruk av 

legeressursene (2018-2019) konkluderer med at kun 12 % av landets poliklinikker optimalt. 

Undersøkelsen hadde blant annet følgende funn:  

 Kapasiteten ved mange poliklinikker blir ikke godt nok utnyttet 

 Antall unødvendige konsultasjoner reduseres når et utvalg erfarne leger vurderer 

henvisninger til poliklinikker 

 Bedre prioritering av pasienter kan i mange poliklinikker frigjøre legetimer som kan brukes på 

pasienter med større behov 

 De elektroniske systemene legger ikke godt nok til rette for effektiv bruk av legeressursene 

 Ved mange poliklinikker er planleggingen og oppfølgingen av aktiviteten for lite systematisk 

til å sikre effektiv bruk av legeressursene 

Det er grunn til å anta at dette også gjelder for poliklinikker i SSHF. Det er i dag ulik praksis på tvers 

av foretaket når det gjelder planlegging av poliklinikk. Sykehuset har ikke egnet løsning for 

kommunikasjon med pasienter. Det må utredes om SSHF har en suboptimal utnyttelse av 

fagpersonell som kan gi fristbrudd og lange ventetider. 

Gevinsten for prosjektet er beregnet til en reduksjon av årsverk for merkantile ressurser, reduserte 

kostnader ved UTA-tid, færre liggedøgn og avvikling fritidspoliklinikk. Dette vil være tilsvarende et 

potensial på 38,1 millioner kroner. Sannsynlighet for realisering er estimert til 65 %.  

For å ta ut gevinster kreves dyktig ledelse og helhetstenkning for SSHF innen alle yrkesgrupper. 

Prosjektet forutsetter innføring av langtidsplanlegging av legers arbeidstid, felles prosedyrer og 

behandlingsforløp på tvers av foretaket, og er nært knyttet til «oppgavedeling» og «Gjør kloke valg». 

Estimatene er usikre og baserer seg på for lite beslutningsgrunnlag og må videre justeres i 

planleggingsfasen.  

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet optimal poliklinikkdrift vil være:  

 Kortere ventetid 

 Mindre variasjon i behandlingstilbud 

 Økt kvalitet og pasientsikkerhet 

 Mer trivsel og fornøyde ansatte 

 Samfunnsøkonomisk gevinst ved lavere ventetid  

 

Økt arbeidsglede  
Helsepersonell rapporterer opplevelse av at tiden ikke strekker til og flere europeiske studier viser at 

en høy andel rapporterer symptomer på utbrenthet. Innenfor enkelte yrkesgrupper søker 

helsearbeidere seg vekk fra helsetjenesten. Opplevelse av utbrenthet fører til mindre evne til 

engasjement som kan føre til økning i uønskede hendelser og lavere pasienttilfredshet. Samtidig står 

målet om å levere gode helsetjenester sentralt hos alt helsepersonell og opplevelsen av å være med 

på å levere nettopp dette virker motiverende.  I SSHF har blant annet Medisinsk avdeling ved SSK 



arbeidet systematisk med dette fokus gjennom konseptet Joy in work, og det er et ønske om å 

igangsette metoden i hele organisasjonen.  

Ved innføring av metodikken Joy in work vil man forvente redusert sykefravær med 0,48 

prosentpoeng. Reduksjonen vil gi en effekt på nærmere 13 millioner kroner etter en prosjektperiode 

på 3 år. Målet om å oppnå en reduksjon på 0,48 prosentpoeng vil være oppnåelig. Derfor estimeres 

sannsynligheten til 80 %. 

Enhetsledere i SSHF må ønske å innføre denne metodikken for å kunne hente ut gevinst. De ulike 

avdelingene og enhetene har ulikt potensiale for reduksjon av sykefravær.  

Det vurderes at de viktigste kvalitative gevinstene i prosjektet økt arbeidsglede vil være:   

 Økt arbeidsglede og medarbeidertilfredshet 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 Produktivitet, tidsbesparelse og ressursutnyttelse 

 

 


