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OSS Strategidokument 2019 – 2021 
 

OSS er et partnerskap - en koordinerende arena for strategiske drøftinger og prioriteringer om 

helsesamarbeid mellom kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF (SSHF). OSS skal initiere 

utviklingsarbeid for å realisere felles visjon og mål. 
 

Visjon 
«Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder» 
 

Mål 
Kommunene på Agder og SSHF er pådrivere for en framtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste på 

Agder. 

Vi utvikler i fellesskap helsetjenestene til beste for befolkningen på Agder ved å prioritere de samlede 

ressursene best mulig. 
 

Våre verdier 
Likeverd, gjensidig respekt og tillit skal prege samarbeidet  
Åpenhet, nysgjerrighet, mot og engasjement skal legge grunnlag for synergier og samskaping 
 

Utfordringsbildet  
Frem mot 2040 vil utfordringsbildet preges av:  

• Endringer i demografi og sykdomsbilde 

• Nye forventninger og endret etterspørsel etter helsetjenester 

• Arbeidskraftutfordringen  

• Finansieringsutfordringer  

• Ny teknologi og nye behandlingsmetoder 

Utfordringsbildet stiller krav til kloke valg i prioritering, utvikling, innovasjon og forpliktende 

samhandling for å sikre kvalitet, bærekraft og likebehandling også i framtiden. 
 

Strategiske områder   
Med bakgrunn i ovennevnte utfordringsbilde har OSS prioritert følgende: 
 

Sammenhengende innsats for å sikre helse og bærekraft: 

 samarbeid om virkningsfulle forebyggende tiltak 

 sikre hensiktsmessig oppgavedeling og aktivt søke nye løsninger  

 skape grunnlag for brukerstyring, samvalg og utvikling av integrerte helsetjenester. 

 Unngå uønsket variasjon og overbehandling  

 Sikre sammenheng i planer og strategier på Agder 

Sikre framtidig kompetanse:  

 rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere 

Påvirke nasjonale rammebetingelser, strategier og strukturer  

 pådriver for utvikling av styringssystemer, lovverk og finansieringsordninger som understøtter 

samhandling.  

Styrke forskning og tjenesteinnovasjon:  

 pådriver for innovasjon/forskning og ta i bruk nye metoder og teknologi 



 

 
OSS 2019-2020 -Prioriterte samhandlingsområder og tiltak (vedlegg til strategi) 
 

Sammenhengende innsats for å sikre helse og bærekraft: 

 Evaluere og utvikle Samarbeidsavtalene basert på PwC - rapporten 

 Styrke samhandlingen med fastleger og avtalespesialister gjennom bl.a medisinsk 

samhandlingsråd 

 Utvikle gode og hensiktsmessige møtearenaer i tråd med anbefalinger i PwC – rapporten  

 Utvikle samarbeid med aktører også utenfor helsefeltet - frivillige og ideelle organisasjoner   

 Psykisk helse - og rusfeltet 

o Følge opp Samhandlingsmeldingen gjennom bl.a fagråd for psykisk helse og rus 

o Implementere pakkeforløpene 

 Videreutvikle samhandlingsråd for rehabilitering 

 Gjensidig involvering i hverandres plan- og strategiarbeid   

Sikre framtidig kompetanse:  

 Identifisere felles utfordringer og samarbeidsområder for iverksette tiltak bl.a gjennom planlagt 

konferanse i september 

 Videreutvikle hospiteringsordninger og kombinasjonsstillinger for å sikre kompetansebygging og 

erfaringsutveksling 

 Samarbeide om utdanningsløp for Leger i spesialisering (LIS) og praksis for medisinstudenter 
 

Påvirke nasjonale rammebetingelser:  

 Finansieringsordninger 

o Utvikle modeller og piloter med takstordninger som understøtter helhetlige 

pasientforløp  

o Finansieringsordninger som tilrettelegger for hensiktsmessige ambulerende tjenester 

og telemedisinske løsninger 

 Endringer i lov og forskrift som sikrer bedre behandling for pasienter med tvangsvedtak 
 

Forskning og tjenesteinnovasjon:  

 Pågående innovasjonsprosjekt med prosjektmidler fra Helse Sør-Øst 

o Fremtidsrettet samhandlingsmodell mellom primær – og spesialisthelsetjenesten Telemedisin 

på Agder (Telma) 

o Samarbeid om de som trenger det mest - Lister 

o «Barn under radaren» - et tiltak i spesialisthelsetjenesten for tidlig avdekking av omsorgssvikt 
 

 Identifisere samhandlingsprosjekter innenfor KOM – programmet («Kvalitet og 

modernisering for et bærekraftig sykehus») 
 

 Forskning  

o Utrede regional arena for forskning på helsetjenester i kommunene (Kommunenes 

strategiske forskningsorgan) 

o Sikre sammenheng mellom OSS og OSO (trepartssamarbeid, UiA, SSHF og kommunene 

på Agder om forskning, innovasjon og utdanning) 

 

 
Vedlegg til strategi for Helsefellesskap i Agder 2019-2021 

 


