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1 Bakgrunn 

Evaluering av samhandlingsråds-strukturen i OSS er del av oppfølgingen og anbefalte tiltak i PWC-

rapporten 2018 (1). Modell for hvordan OSS strukturerer arbeidet med samhandlingsråd er nylig 

revidert og vedtatt (OSS sak 47/2020). Dette inkluderer et felles overordnet mandat, kriterier for årlig 

evaluering og rapportering, samt struktur for hvordan oppdrag gis og følges opp innen 

Helsefellesskapet. 

 

Det som nå skal gjøres er å beslutte hvilken portefølje av samhandlingsråd OSS har behov for i 

arbeidet med å nå Helsefellesskapets strategiske målsettinger. Det ligger i sakens dynamikk at 

samhandlingsråd (SHR) vil avsluttes og etableres etter behov, noe OSS årlige gjennomgang av SHR vil 

sikre. 

 

Prosessen med gjennomgang av OSS samhandlingsråd skulle inkludere en evaluering. Dette er nylig 

gjennomført med en eRapportering, og resultatene presenteres i denne rapporten. For å bidra til et 

bredere beslutningsgrunnlag enn selvrapporteringen fra samhandlingsrådene, peker rapporten på 

noen flere momenter til refleksjon og vurdering og som samlet kan bidra til en godt fundert 

beslutning i OSS. 

 

2 Arbeidsgruppens anbefalinger 

For å «sparke i gang» og skape engasjement omkring vurderingene av hvilke samhandlingsråd som 

OSS trenger, velger arbeidsgruppen å presentere sine anbefalinger. Disse er basert på vurderinger 

omkring informasjonen denne rapporten presenterer samt erfaringer med fag- og saksarbeid i 

Helsefellesskapet. Et hovedbudskap er å redusere porteføljen av samhandlingsråd fordi 

- noen innsatsområder bør prioriteres 
- OSS skal aktivt kunne anvende og følge opp rådene 
- OSS i større grad kan benytte ad hoc grupper for å løse oppdrag/arbeid av kortere varighet 

 
Disse rådene anbefales videreført: 
 MSR, medisinsk samhandlingsråd 

o Lege-lege samarbeidet skal styrkes. Sentrale aktører i Helsefellesskapet 
 SPR, samhandlingsrådet psykisk helse og rus 

o Primære målgrupper for Helsefellesskapet 
o Arbeid gjenstår med ‘Samhandlingsmeldingen’ 

 KA, koordinerende avtalegruppe, men reorganiseres og mandatet revideres- et oppdrag for AU? 
o Samarbeidsavtalene skal revideres årlig men med økt fokus på konkrete planer for 

hvordan sammen utvikle tjenestene 
o PWC-rapporten oppfordrer til forenkling av avtalene (detaljeringsgrad og 

brukervennlighet)  
 IKT-forum, endre navn til IKT samhandlingsråd 

o  videreføres som en operativ faggruppe med OSS som overbygning 
 

Foreslår å opprette: 
 Samhandlingsråd for Analyse og styringsdata, SAS 

o Samhandlingsdata må være grunnlag for planlegging, utvikling, beslutninger, 
prioriteringer, behov for styringsinformasjon og framskrivningsverktøy  

 Ad hoc arbeidsgruppe Akutt-medisinsk kjede  
o gis konkret oppdrag fra OSS knyttet til tematikken 
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Foreslår å avslutte: 
 Kompetansedeling  

o forutsatt at strategiske utfordringer på området ivaretas på andre arenaer 
 Somatisk rehabilitering 

o rådet leverer sin rapport med anbefalinger medio januar 
o rådet jobber med primære målgrupper for Helsefellesskapet (sammensatte lidelser, 

eldre), og strategiske utvikling kan ivaretas via ad hoc oppdrag 
 Jordmortjenester – avsluttes formelt  
 Ehelse- og velferdsteknologi – avsluttes formelt 

o forutsatt at Helsefellesskapet vurderer seg godt nok rigget for å ivareta styring og 
samhandling innen eHelse på Agder med de strukturene som nå er etablert. 

 

3 Kort historikk 

Fagutvalg (som i dag kalles samhandlingsråd) har blitt etablert i OSS-strukturen mtp. aktuelle faglige 

og/eller administrative utfordringer. Flere råd ble etablert i tilknytning til delavtalene og har vært 

involvert i arbeid med dem. 

 

Fagutvalg OSS 
 

Etablert 
(ca.) 

Hensikt 

Koordinerende avtalegruppe, KA 2011 Sikre god utvikling, koordinering og 
implementering av avtaleverket i regionen. 

eHelse og velferdsteknologi 2011 Delavtale 9 

Beredskap og  Akuttmedisinsk kjede 2012 Delavtale 11       (2016 AMK rapport) 
 

Analyse og styringsdata 2013  

Jordmortjenester 2014 Delavtale 8 

Kompetansedeling 2014 Delavtale 6 

IKT-forum 2015 Delavtale 9 

Somatisk Rehabilitering 2017 Gode rehabiliteringstjenester i helhetlige 
pasientforløp. 

Medisinsk samhandlingsråd (MSR) 2018 Formalisert møteplass for samhandling leger i 
spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Psykisk helse og Rus i Agder 2018 Bedre samhandling og sammenheng i 
pasientforløp på de satsningsområdene som til 
enhver tid er prioritert av OSS. 

 

Disse fagutvalgene, som idag benevnes samhandlingsråd, er fortsatt i drift med unntak av 

- eHelse og velferdsteknologi 
- beredskap og akutt medisinsk kjede 
- jordmortjenester 

Fagutvalget analyse og styringsdata ble opprettet, men har aldri vært operativt. 

 

4 Fra parter til partnere - Helsefellesskapet Agder 

Helsefellesskapet Agder ble formelt etablert desember 2019, etter modellen presentert i Nasjonal 

Helse- og sykehusplan (NHSP) (2). Avtalen mellom KS og regjeringen i 2019 (3) om innføring av 

helsefellesskap har som formål å skape mer sammenhengende helse- og omsorgstjenester. 

Helsefellesskapet skal sammen planlegge og utvikle tjenester for pasienter som trenger tjenester fra 

begge nivå. Regjeringen har signalisert at de vil fremme forslag om endringer i tråd med dette. Nå 

foreligger forslaget om å justere lovbestemmelsen om samarbeidsavtalene (4), hvilket innebærer å 

innføre et krav om at samarbeidsavtalene skal inneholde en konkret beskrivelse av hvordan 

kommuner og helseforetak skal planlegge og utvikle tjenester sammen (5), et forslag med 

høringsfrist 13.nov.2020. Mest sannsynlig vil det også komme en forsterkning i lovverket knyttet til 
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samarbeidet om tjenester til barn og unge med sammensatte vansker og lidelser, og som derfor 

mottar tjenester fra begge forvaltningsnivåene. 

 

Disse signalene gir en klar oppfordring om å ta et felles ansvar for pasientforløp mer enn det å dele 

opp ansvaret gjennom samarbeidsavtalene. Det kommende lovkravet om å konkretisere hvordan 

sammen planlegge og utvikle tjenestene, skal bidra til denne endringen. 

NHSP 2020-2023 vektlegger at  

- Kommuner og helseforetak må gå fra å være parter til partnere. 
- Pasientene skal oppleve sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner  
- Sårbare pasienter skal i større grad møtes med ambulante, tverrfaglige team 
- Pasientene skal i større grad kunne møte spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv.  
- Helsefellesskapene skal særlig prioritere å utvikle tjenester til fire sårbare pasientgrupper: 

o barn og unge 
o personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 
o skrøpelige eldre 
o personer med flere kroniske lidelser  

 
 

Helsefelleskapsmodellen er konkretisert slik på Agder: 

 

 
 

 

4.1 Samhandlingsrådenes funksjon 
Felles mandat for samhandlingsrådene ble vedtatt i OSS sept. 2020 (vedlegg 1). Rådene skal bidra til 

å nå partnerskapets strategiske mål. Samhandlingsrådene har en faglig rådgivende funksjon og 

fasiliterer forbedringsarbeid ved blant annet å:   

- bidra med utredning av fag- og samhandlingsrelaterte problemstilling 
- bidra med kunnskapsbaserte anbefalinger 
- bidra til god samhandling knyttet til administrative rutiner, kliniske problemstillinger og 

pasientforløp  
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Helsefellesskapet skal ved felles utvikling og planlegging, sikre framtidsrettet og bærekraftige 

helsetjenester på Agder. Samhandlingsrådene har en viktig funksjon mtp. tjenesteinnovasjon- å være 

et faglig og operativ ledd i utredning av kunnskapsgrunnlag, prosdyrer og tjenestemodeller.  Flere 

samhandlingsråd ble i sin tid opprettet og knyttet til delavtalene, men oppdrag knyttet til delavtaler 

kan løses i etablerte strukturer/linjer og når behov med ad hoc oppdrag. 

 

Utfordringen til Helsefelleskapet er å prioritere noen innsatsområder og la dette avspeiles i hvilke råd 

som OSS må ha. Slik fungerer det ikke i dag.  

 

5 Helsefellesskapets strategi 

Helsefellesskapets strategi og prioriterte tiltak (6) gjelder tom. 2021, men er i behov av revidering for 

å være tilpasset utviklingen som har skjedd. Strategiens fire hovedområder er: 

 Sammenhengende innsats for å sikre helse og bærekraft 
 Sikre framtidig kompetanse 
 Påvirke nasjonale rammebetingelser, strategier og strukturer 
 Styrke forskning og tjenesteinnovasjon 

 

Eksempler på noen av de prioriterte områder/tiltak: 

 Styrke samhandlingen med fastleger og avtalespesialister  

 Utvikle samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner 

 Følge opp Samhandlingsmeldingen (psykisk helse og rus) 

 Videreutvikle samhandlingsråd for rehabilitering 

 Identifisere felles kompetanseutfordringer og samarbeidsområder for iverksette tiltak 

 Videreutvikle hospiteringsordninger og kombinasjonsstillinger  

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

 Utvikle modeller og piloter med takstordninger som understøtter helhetlige pasientforløp 

 Jobbe for finansieringsordninger som tilrettelegger for hensiktsmessige ambulerende tjenester 
og telemedisinske løsninger 

 Innovative samhandlingsmodeller mellom primær – og spesialisthelsetjenesten 
o Telemedisin på Agder (Telma) 
o Samarbeid om de som trenger det mest – Lister 
o «Barn under radaren»  

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

forskningsorgan) 

 Sikre sammenheng mellom OSS og OSO (trepartssamarbeid, UiA, SSHF og kommunene på Agder 
om forskning, innovasjon og utdanning) 

 

6 Vedtak i OSS 2020 av betydning for vurderingene 

04/2020 Hvordan styrke beslutningsgrunnlaget i samhandlingen 

Det ble vedtatt å utarbeide sak til OSS om «analyse og styringsdata» med forslag til hvordan arbeidet 

kan organiseres i Agder, hvordan komme frem til relevante datasett, hvordan rigge tolknings-   og 

analyseprosesser. 

05/2020 Prioriterte områder 2020 

Disse var blant områdene som fikk høyest prioritet mtp. RS arbeid i 2020: 

- styrke samhandlingen med fastleger (i RS og ikke bare MSR) 

- psykisk helse- og rusfelt (samhandlingsmeldingen og pakkeforløp) 
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10/2020, Orienteringssaker punkt 2:   
Samarbeid i den akuttmedisinske kjeden på Agder: 
Arbeidsgruppe er etablert og vil vurdere om lokal tilrettelegging av modellen er aktuelt for Agder og 
vil komme med anbefalinger til OSS 12.6  
 
32/2020 OSS - Helsefelleskapet på Agder - veien videre i 2020  
Akuttmedisinsk kjede på Agder: Endret til grønn, samt viktig å få arbeidet inn på et formalisert spor i 
løpet av høsten. Både kommuner og sykehuset ønsker modell for akuttmedisinsk kjede på Agder 
inkludert et samhandlingsråd (SHR). KOSS vil først opprette SHR for å sikre forankring og struktur. 
SSHF vurderer det svært viktig at arbeidet ikke stopper opp, at det kan gjøres oppsummeringer av 
arbeider så langt. Akuttmedisinsk kjede er et prioritert område i NHSP.  
 
43/2020 Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med COVID-19 sykdom i 
spesialisthelsetjenesten i HSØ. 
Det ble vedtatt at Samhandlingsrådet for somatisk rehabilitering (SSR) fikk oppdraget med å 
informere om og forankre rapportens faglige anbefalinger i RS’ene på Agder med mål om å 
implementere disse i praksisfeltet. 
 
50/2020 Campus Sør, intensjonsavtale SSHF – UiO 
Orienteringen fra Nina Mevold understreket at Helsefellesskapet brukes som hovedarena for 
prosessene (og i tillegg med utpekte representanter fra kommunen). Modellen for studieløp 
integrerer samhandling i alle modulene.  
 

7 Evaluering av eksisterende samhandlingsråd 

eRapportering 2020 er nylig gjennomført av samhandlingsrådene etter modellen vedtatt i OSS. 

Spørringen har som mål å få tilbakemelding omkring kriteriene struktur, prosess og resultat. Dette gir 

et bilde av rådenes rammebetingelser, hvordan de jobber og hvilke resultat som oppnås. 

 

Representantene og lederne har fått både like og ulike spørsmål. Hovedforskjellen er at kun lederne 

rapporterer på resultat, mens alle svarer på spørsmål om rammebetingelser og hvordan rådene 

arbeider. Av ulike grunner ble det brukt to forskjellige verktøy, microsoft Forms til representantene 

og SurveyXact til lederne (vedlegg 2 og 3). 

 

Samlet svarprosenten er 59 % (56 % av representantene, 100 % av lederne). 

Spørringen ble distribuert til 87 representanter og 6 ledere, fordelt på 6 samhandlingsråd.  

Denne fordelingen gjelder representantene: 
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Antall representanter i SHR (unntatt lederne) er: KA (7), Somatisk rehab. (19), SPR (13), 

Kompetansedeling (19), IKT forum (10), MSR (17).  

 

Opphør av to samhandlingsråd 

Jordmortjenesten 

Fagutvalget for jordmortjenesten sluttet å være operative for flere år siden. Lederen med flere er 

pensjonert og andre representanter har skiftet jobb. Vi har dermed ikke lykkes å snakke med noen 

som har den fulle historikken. Det vi imidlertid har kunnet spore opp, er at fagutvalget selv opplevde 

at lite konkret kom ut av arbeidet og at de hadde liten innvirkning i prosesser. Så langt vi har klart å 

frembringe, har jordmortjenesten i dag strukturer som fungerer godt mht. samhandling på tvers av 

nivåene. 

 

eHelse og velferdsteknologi 

Fagutvalget eHelse- og velferdsteknologi sluttet å være operative for ca. 2 år siden. Leder Kjetil 

Løyning har gitt følgende tilbakemelding: 

OSS Fagutvalget har vært et erfaringsdelings – utvalg, men Fagutvalget hadde ikke en 

forankringsstruktur som er svært viktig for å sikre fremdrift, implementering og 

gevinstrealisering. 

Rådmannsutvalget etablerte i 2016 RKG e-helse med mål blant annet om å sikre kommunal 

forankring. Kommunene har siden 2016 samhandlet strategisk og operativt gjennom RKG 

ehelse, og har hatt ressurser fra SSHF inn i styringsgrupper det det har vært aktuelt. 

Etableringen av RKG e-helse har vært med på å få Agder på kartet og er nå ledende i Norge 

på feltet. I tillegg er Agder med i flere EU prosjektet, er reference site velferdsteknologi og 

mottok Best Practice Award i 2019.  

Kommunedirektørutvalget Agder (KDU Agder) vedtok 9. november 2019 videre satsning på 

RKG e-helse og etablering av programmet "e-helse Agder 2030", med en felles styringsgruppe 

bestående av repr. fra helseledernivå fra kommune og sykehus.  

 

7.1 Samhandlingsrådenes egenvurdering mht. videreføring 
I spørringen ble representantene og lederne bedt om å vurdere samhandlingsrådets videre funksjon 

(videreføres som i dag, endres eller avsluttes). Her følger deres tilbakemeldinger og begrunnelser for 

disse. Tallene i parentes er antall respondenter som har oppgitt de ulike alternativene. 

 
Samhandlingsrådet SPR bør videreføres (11) 

Leder og representanter er samstemte om videreføring. 

- Meget viktig samhandlingsarena som bidrar til 

o et Agderfokus med potensiale for videreutvikling av tjenestene og samhandlingen 

o at viktige saker blir tatt opp, saker som krever tett samarbeid og gjensidig forståelse 

av hverandres arbeidsmetodikk, lovverk, retningslinjer 

o håndtering av utfordrende problemstillinger innen fagområdet  

o gode løsninger, konkrete forslag til forbedringer - som også kan kopieres av andre  

o bidrar til å motvirke at ansvaret for brukerne blir kastet mellom ulike instanser 
- Behov for liten justering på sammensettingen  

 

 

IKT Forum bør videreføres (6) endres (1) 

Leder og representanter er samstemte om videreføring. 

https://www.ehelseagder.no/rkg-e-helse/
https://www.ehelseagder.no/reference-site/
https://www.ehelseagder.no/epsa/
https://www.ehelseagder.no/e-helse-agder-2030/
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- Meget nyttig og nødvendig for å videreføre arbeidet med digital samhandling mellom SSHF 

og kommuner  

- Utvikler tjenestene, samhandler bedre, deler erfaringer og støtte til implementering av nye 

løsninger 

o Et operativt råd, jobber raskt og effektivt med saker på riktig nivå  

o Viktig treffpunkt for meldingsansvarlige i SSHF og kommunene 

o Arbeider med nasjonale e-helseløsninger, bl.a: 

 Kjernejournal, KJ og dokumentdeling, elektronisk dødsmelding og 

meldingsutveksling, laboratorie-rekvisisjoner og prøvesvar 

- Rådet må ikke komme under andre regionale strukturer i Agder (bekymring for å miste det 

operative fokuset, ikke få gitt innspill, at avgjørelser tas på feil nivå.) 

- Endres: Noe mer oppfølging av rådet fra OSS samt kommunene og SSHF. 
 

 

KA bør videreføres (4) avsluttes (1) 

Leder og representantene er uenige. 

Representantene begrunner videreføring med at rådet trengs for å forhandle om avtalene, at rådet 

er en nødvendig preforhandlingsarena. Rådet skal ifølge representantene: 

- Bidra til sammenheng i ivaretakelsen av de juridiske, faglige og organisatoriske rammer for 
arbeidet med Samhandlingsreformen 

- Forvalte nåværende mandat som beskrives slik: 
o sikre at juridisk rammeverk og faglige målsettinger for lovpålagt samarbeid er 

oppdatert 

o ansvar for fortløpende revisjon av avtalene  

o ansvar for å utarbeide forslag til andre relevante avtaler som partene anser som 

nødvendig  

- KA’s berettigelse forsterkes av regjeringens beslutning om forsterket formalisering av 
Helsefelleskap og regjerningens plan om å forsterke lovgrunnlaget for hvordan partene skal 
samarbeide  

- Endres: legge møtene opp annerledes for å skape bedre dialog og enighet om hva oppdraget 
er.  

 

Rådets leder mener rådet i sin nåværende form bør avsluttes: 

- Det er uenighet innad i rådet hvorvidt rådet opptrer korrekt iht. mandat og oppgave. 
- Samhandlingsavtalestrukturen er annonsert i endring fra regjeringens side - vi skal gå fra 

avtaleparter til samhandlingspartnere. 
- Det vil fortsatt være behov for samhandlingsavtaler, men unødvendig med et eget 

samhandlingsråd som skal koordinere arbeidet med oppdateringer/revisjoner av avtalesettet 
- dette kan et OSS-sekretariat håndtere. 

- I KA gjøres drøftinger/forhandlinger, noe som helt klart bør føres i OSS (sentrale føringer). 
Reell uenighet om retning og avtaleformuleringer må løftes til OSS på et mye tidligere 
tidspunkt enn tradisjonen har vært.  
 

 

Samhandlingsrådet Somatisk rehabilitering bør videreføres (11) endres (1) avsluttes (1) 

Leder og de fleste av representantene er enige om videreføring. 

 

Samhandling på rehabiliteringsfagfeltet vil fortsatt være aktuelt for å oppnå likeverdige 

rehabiliteringstjenester til innbyggerne på Agder. Fokus på folkehelse, forebygging, egenmestring og 

den enkeltes ressurser vil være sentralt for å dempe veksten i tjenestene fremover. 

- Et fagområde i utvikling og endring  
o Rådet er viktig for utvikling av rehabiliteringsfaget og tjenestene (kvalitet) 
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o Rehabiliteringsområdet inkl. læring og mestring/friskliv opplever store endringer 

o Krever felles forankring og felles tenkning – begge nivå har viktige roller  

o Krever felles utvikling inkl. samhandlingsmodeller 

 

- Viktig møteplass og samhandlingsarena for rehabiliteringsfeltet 

o for å utvikle bedre samhandling - ansvarsfordeling  

o helhetlig pasientforløp hjem-hjem 

o faglig arena med erfaringsutveksling og kompetansedeling 

 spesielt viktig for dem i kommuner med helt eller delvis aleneansvar for 

rehabiliteringen 

Endres:  

- tydeligere mandat/oppgaver til og fra OSS 

- hvis ingen oppdrag kan rådet legges i dvale til det blir aktuelt igjen 

Avsluttes: Når anbefalingene (rapporten) er ferdig bør rådet i nåværende form avsluttes 

 

Samhandlingsrådet Kompetansedeling bør endres (4) videreføres (1) avsluttes (2) 

Leder og representantene vurderer ulikt – usikkerhet kommer frem.  

 

Leder peker på at rådets relevans kan være endret siden oppstart  

- Uklar grensegang mht. hvilke saker som bør håndteres i dette rådet vs. andre råd.  
- Representantene er i stor grad sammenfallende med dem i andre råd.  
- Får lite innspill på saker 
- Like godt resultat kan mulig oppnås ved å opprette ad hoc arbeidsgrupper som leverer på 

konkrete oppgaver. 
 

Innspillene fra representanter: 

- Har i hovedsak utført oppdraget- etablering av hospiteringsordning og felles kursportal 

- Usikkerhet mht. hva som er videre oppgaver og mandat 

- Få/ingen innmelding av saker fra partene, lite/ingen oppdrag fra OSS, rådet har selv satt 

saker på agendaen 

- De samme sakene som løftes frem i rådet er tematisert også på andre arenaer 

- Rådet virker til å ha liten reell påvirkningskraft innen kompetanse 

- Ser nytten av å samhandle om kompetanse videre - bør revitaliseres 

- savner mer flerfaglig representasjon fra UiA, og ingen repr. fra fagskole- nivå 

- Samarbeidsorganet behandler mange like saker men det er også snevert rep. fra UiA 

- Vurdere hvordan tematikken kan ivaretas av OSO 

 

Medisinsk samhandlingsråd, MSR, bør videreføres (9) 

Leder og representanter er samstemte om videreføring. 

 

MSR er eneste arena for lege-lege samarbeid, og rådets arbeid har bekreftet behovet for denne 

arenaen. Rådet har bidratt til konkret bedring av samhandlingen mellom leger og til økt 

pasientsikkerhet. Viktige tema løftes, drøftes og konkluderes. 

 

7.2 Øvrige resultater fra eRapporten 
Svarene fra representantene og lederne er vedlagt. Selv om mange av svarene er presentert i form av 

grafer og tall, gir det primært et kvalitativt grunnlag for vurdere innkomne data. Dette gir viktig 
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informasjon mtp. å kunne gjøre forbedringer, og også vurdere samhandlingsrådens relevans opp mot 

Helsefelleskapets mål. Her følger uttrekk av tilbakemeldingene gitt fra rådenes representanter og 

ledere: 

Strukturelle kriterier- rammer 
- Rådene har i varierende grad oppdaterte mandat/oppdragsbeskrivelser fra OSS 
- I KA forstås deres mandat/oppdrag ulikt 
- Det oppleves et klart forbedringspotensial hva gjelder oppfølgingen fra OSS 
- Rådenes sammensetting virker i hovedsak å være relevant 
- Representantene opplever ledelsen av rådene bra 
- Representantene opplever at det gis anledning for innspill/medvirkning  
- Noen ledere gir uttrykk for at tidsressurs for leder/sekretær ikke helt strekker til 
- Relevante fagmiljøers og kollegaers kjennskap til rådets arbeid kan bli større 

 

Prosess kriterier – hvordan rådene jobber 
- Ett råd (IKT forum) får henvendelser om oppdrag/råd fra både nasjonale, regionale og Agder- 

aktører. SSR får henvendelser fra regionalt nivå – resten får kun fra OSS 
- To råd oppgir å bidra i prosesser/faglig arbeid nasjonalt og regionalt (utover Agder) (IKT-

Forum og SSR) 
- Høringsinnspill er gitt av to råd (IKT, SSR) 
- Rådene deler informasjon med sentrale nettverk og aktører i hovedsak via mail. Ingen har 

faggrupper via FB for eksempel. 
- Fire råd oppgir å ha bidratt i utredninger (KA, SSR, Kompetansedeling, MSR) 
- Noen råd arrangere kurs og fagdager 
- De fleste informerer om rådets arbeid i respektive organisasjoner 
- Rådene forankrer og koordinerer arbeidet med egen ledelse 
- Fire av rådene gjennomføre digitale møter, to sier det ikke er aktuelt 

 

Resultater   
Lederne har rapportert på resultater/effekter av deres arbeid i 2020: 

 

Nye/reviderte pasientforløp? 
SSR 

- Pasientforløp for rehabiliteringstilbud Covid-19 syke 
 

MSR 

- Definert rolle og ansvarsfordeling mellom fastleger, sykehusleger og avtalespesialister 

(gjelder all pasientkontakt). 

- Bidratt til lik behandling/oppfølging av flere tilstander hvor det tidligere var uønsket 

variasjon/pasientsikkerhetsutfordringer, herunder akutte bruddskader, malignt 

melanom, pasienter som får utsatt behandling pga. påvist multiresistente bakterier. 

- Vært høringsinstans/kommet med innspill til flere prosesser, herunder pakkeforløp innen 

psykisk helse og rus, opprettelse av kontaktlegeordningen ved SSHF, e-læringskurs for 

fastleger. 

- Utredet problemstillingen sårbare grupper under Covid-19 pandemien på bestilling fra 

OSS. 

- Bidratt til utarbeidelsen av Covid-19 veileder og gitt faglige innspill til pasientforløp under 

pandemien. 

- Initiativtaker til arbeidet med samstemming av legemidler på tvers av nivåene. 

SPR 
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- Under arbeid. Samhandlingsrådet har sendt flere forslag til vedtak som får slike 

konsekvenser, til OSS, men de har ikke rukket å behandle dem enda. 

 

Nye/reviderte avtaler? 

SPR 

- Under arbeid. Samhandlingsrådet har sendt flere forslag til vedtak som får slike 

konsekvenser, til OSS, men de har ikke rukket å behandle dem enda. 

 

Nye/reviderte rutiner, prosedyrer, retningslinjer? 

IKT Forum 
- Rutinekart, meldingsflyt SSHF - Kommune 

 
MSR 

- Retningslinje for samarbeid mellom fastleger, sykehusleger og avtalespesialister 

(foretaksovergripende rutine) 

- Prosedyre for oppfølging av akutt skade-pasienter som får påvist brudd på røntgen etter 

at de har forlatt sykehuset 

- Prosedyre for håndtering av elektive pasienter som får påvist multiresistente bakterier 

(og faller ut av sykehuskøen)  

- Prosedyre for håndtering av malignt melanom  

SPR 

- Under arbeid. Samhandlingsrådet har sendt flere forslag til vedtak som får slike 

konsekvenser, til OSS, men de har ikke rukket å behandle dem enda. 

 

Arrangert kurs / konferanser / fagdager? 

SPR:   Fagdag 201912 om ROP-pasienter sm. med leder for Kompetansesenteret for 
                             ROP-lidelser. 
 
IKT Forum:  Kurs i Kjernejournal for kommuner 
 
SSR:   Rehabilitering samhandlingskonferanse ikke arrangert i 2020 som følge av  
  epidemien 
 

 
Kompetanse- 
deling:   Pga Covid-19 har det ikke vært aktivitet i 2020 
 
MSR:   Ikke rådets oppdrag 

 
 

Ledet og/eller deltatt i prosjektarbeid? 

MSR 

- Prosjekt Legemidler i bruk (LIB) 

- E-læringskurs for fastleger 
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Rådet har gitt faglige råd/høringsinnspill til saker. 

SPR: 

- Sømløse akutt-tjenester for alle 

- Etterutdanningskurs med tittel "klinisk offentlig forvaltning" 

- Forslag om rutiner for "felles hendelsesanalyser ved uønskede hendelser" 

- Anbefaling av avtaler for etablering og drift av FACT - team over hele Agder 

- Rutiner ved samarbeidet om krevende ROP-pasienter 

- Forslag til rutiner for Samhandlingsarena for barn og unge som krever mye av 

tjenesteutøverne 

- Forslag til rutiner for å ivareta bedre barn som pårørende 

 

MSR: 

- Gjengitt tidligere 
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