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Saksframstilling 

Råd/utvalg:  OSS- Helsefelleskap på Agder  

Møtedato 03.12.2020  

Saksnummer 69/2020  

Saksbehandler  AU-OSS v/ Ellen Benum, Marie Solvik, Kjersti Sandsdalen, Mirjam Smedsrød 

Sakstittel 

 
Gjennomgang av samhandlingsråd – del 2 

 
 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Helsefellesskapet tar rapporten til orientering 
2. Innspill til rapporten innhentes fra RS representanter i helsenettverkene og klinikkene i form 

av høringsinnspill. Tilbakemelding gis AU-sekretariatet innen ……….  
3. Beslutning om endelig portefølje av samhandlingsråd gjennomføres i Helsefellesskapets 

møte …………….. 2021. AU-OSS utarbeider innstillingen 
 
Til vedtakspunkt 2 og 3. 
AU-OSS har drøftet tidslinjen for prosessen med høringsinnspill til rapporten, og har ulike syn på 
dette. Beslutningen legges til OSS. 

 Hvis beslutning i januarmøtet, må AU-OSS ha tilbakemelding innen 22.12.2020 

 Hvis beslutning i aprilmøtet, må AU-OSS ha tilbakemeldingen innen 05.03.2021 
 
 

 

Vedlegg 

Rapport - Gjennomgang av samhandlingsrådene (SHR) - del 2, med 3 vedlegg: 
1. Felles overordnet mandat samhandlingsråd 

2. Oppsummering svar fra SHR representanter 

3. Oppsummering svar fra SHR ledere  
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Bakgrunn for saken 
OSS gjennomgår samhandlingsrådene som del av oppfølging av PWC-rapporten fra 2018. Modell for 
organisering av rådene er allerede vedtatt, inkludert felles overordnet mandat, evalueringskriterier 
og struktur for hvordan hovedoppdrag gis og følges opp innen Helsefellesskapet. Det er fra tidligere 
bestemt å gjennomføre en evaluering av rådene før OSS vurderer hvilke råd samhandlingsråd det er 
behov for i arbeidet med å nå Helsefellesskapets strategiske mål.  
Saken er en oppfølging av OSS sak 23-2018 / 03-2020 / 47-2020. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Samhandlingsrådenes selvevaluering er nylig gjennomført via eRapporteringen 2020, etter modell 
vedtatt i OSS. eRapporten gir OSS informasjon omkring struktur, prosess og resultat og med det et 
bilde av rådenes rammebetingelser, hvordan de jobber og hvilke resultat som er nådd.  
Samlet svarprosent er 59 % (56 % fra representantene, 100 % fra lederne). Spørringen ble distribuert 
til representantene i 6 samhandlingsråd, 87 stk. og 6 ledere (minus) jordmortjenesten og eHelse- og 
velferdsteknologi.  
 

 
 
Antall representanter i SHR (uten lederne): KA (7), Somatisk rehab. (19), SPR (13), Kompetansedeling 
(19), IKT forum (10), MSR (17) 

 
Resultater fra eRapporten 
Når det gjelder rammebetingelser, får vi vite at  

- Rådene i varierende grad har oppdaterte oppdragsbeskrivelser fra OSS 
- Koordinerende avtalegruppes (KA) representanter forstår deres mandat/oppdrag ulikt 
- Oppfølgingen fra OSS kan klart forbedres  
- Rådenes sammensetting virker i hovedsak å være relevant 
- Representantene opplever ledelsen av rådene bra, og at de selv får medvirke 
- Relevante fagmiljøers og kollegaers kjennskap til rådets arbeid kan bli større 

 
Hvordan rådene jobber 
Det kommer frem at rådene jobber ulikt både med hensyn til hvem som gir dem oppdrag og i hvilken 
grad de jobber kun med lokale Agder saker eller i regional og nasjonal sammenheng. Rådene bidrar i 
utredninger, gir høringsinnspill, arrangerer kurs og fagdager, leder/deltar i prosjektarbeid. Arbeidene 
forankres og koordineres med egen ledelse. I økende grad har rådene jobbet digitalt. 
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Det er stor variasjon i møtehyppighet, og det har for eksempel ikke vært møter inneværende år i 
rådene KA eller Kompetansedeling. 
 
Konkrete resultat fra arbeidene 
Lederne har rapportert på resultater/effekter og om deres arbeid har bidratt til reviderte/nye 

 Pasientforløp 

 Avtaler 

 Rutiner, prosedyrer, retningslinjer 
De er også bedt om å konkretisere hvilke aktiviteter som gjort mtp.:  

 Arrangering av kurs / konferanser / fagdager 

 Deltagelse i / ledelse av prosjekt 

 Høringsinnspill / faglige råd i saker 
 
Utfyllende informasjon finnes i rapporten. 
 
Samhandlingsrådenes egenvurdering mht. videreføring av rådene 
I eRapporten bes representanter og lederne vurdere og begrunne om samhandlingsrådet bør 
videreføres som i dag, endres eller avsluttes. De som rimelig samlet vurderer at eget råd bør 
videreføres er SPR, Somatisk rehabilitering, MSR og IKT forum. I rådet for Kompetansedeling 
fremkommer det usikkerhet mht. videre oppdrag og nytte. Koordinerende avtalegruppe har en 
tydelig uenighet innad i gruppen mht. forståelsen av mandatet og da i hvilken form oppdraget bør 
videresføres. Se utfyllende informasjon i rapportens pkt. 7.1. 
 
Vurderingsgrunnlaget til OSS 
I tillegg til innspillene fra rådene selv, løftes det i rapporten frem momenter som bør vurderes mtp. 
hvordan OSS kan anvende samhandlingsråd for å nå Helsefellesskapets mål (ref. rapportens pkt. 4, 5, 
6): 

 Fra parter til partnere- Helsefellesskapet på Agder 
o Fra lovparagrafer og oppdeling av ansvar til felles planer for utvikling av tjenestene. 

Forslag om lovendring er på høring. 
o NHSP peker på samarbeidet om prioriterte grupper/områder   
o Samhandlingsrådene er en sentral faglig aktør i Helsefellesskapsmodellen 

 
 Helsefellesskapets vedtatte strategi og prioriterte tiltak/områder 

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

 
 Vedtak i OSS 2020 peker på sentral tematikk for Helsefellesskapet  

o styrke beslutningsgrunnlaget i samhandlingen med analyse og styringsdata  
o Styrke lege-lege samarbeid 
o Psykisk helse og rusfelt (samhandlingsmeldingen, pakkeforløp) 
o Samarbeid i den akuttmedisinske kjeden på Agder 
o Campus Agder og samhandling om studieløp  
o Rehabiliteringsforløp covid-19 og implementering + rapporten som kommer med 

anbefalinger innen rehabiliteringsfeltet 
 
Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger 
Svarene fra eRapporten er beskrevet mer utfyllende i vedlagte rapport. Selv om mange av svarene er 
presentert i form tall, gir det ikke grunnlag for annet enn å bruke dataene som et kvalitativt grunnlag 
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for forbedring og til å vurdere porteføljen av samhandlingsråd. For noen samhandlingsråd er det også 
svært få som har svart. 
Det er behov for en grundig vurdering av hvilke samhandlingsråd OSS har behov for å nå 
Helsefellesskapet mål. Vår anbefaling er å redusere antall samhandlingsråd og i større grad å benytte 
ad hoc grupper. Flere samhandlingsråd ble i sin tid knyttet til delavtalene. I dag ser vi ikke at 
deltavtalene er premisset for hvilke råd som etableres. Føringene fra delavtalene følges opp i 
eksisterende strukturer/linje. Er det oppdrag som følger av delavtalene og som krever ekstra 
ressurser for å gjennomføre, kan dette rigges for en periode på det enkelte området. Porteføljen av 
samhandlingsråd bør derimot gjenspeile en klar prioritering av noen innsatsområder. OSS må også gi 
seg selv en reell mulighet til å anvende og følge opp samhandlingsrådene.  
Det vurderes formålstjenlig å videreføre MSR, SPR, IKT-forum og KA, sistnevnte i en omorganisert 
versjon. Samhandlingsrådene IKT-forum og KA vil ha rimelig avklarte oppdrag, og er kanskje nærmere 
drift enn strategisk innrettet. Samtidig trenger de overbygningen og forankringen som 
Helsefellesskapet gir dem. Videre mener vi at det er strategisk behov for opprettelsen av to nye 
grupper, Analyse og styringsdata og Akutt medisinsk kjede. Disse kan etableres hhv. som et 
samhandlingsråd og en ad hoc gruppe. Å starte arbeidet med akutt medisinsk kjede som en ad hoc 
gruppe betyr i praksis å prosjektorganisere et utviklingsarbeid, noe som vil være en hensiktsmessig 
arbeidsform mtp. det tiltenkte oppdraget. Om fagområdet har behov for et samhandlingsråd vil da 
også kunne avdekkes.  
Videre bør det tas en grundig gjennomgang av hvorvidt Helsefellesskapet er godt nok rigget for å 
ivareta styring og samhandling på tvers når det gjelder eHelse i Agder, med de strukturene som nå er 
etablert. Når det gjelder rådet for Kompetansedeling, tenker arbeidsgruppen at de har levert på 
oppdraget og kan legges ned. Det er flere parallelle arenaer som jobber med denne tematikken, bla. 
strategisk gjennom OSO, operativt gjennom USHT’ene og SSHF kompetanseenhet for å nevne noen. 
Det vurderes også at samhandlingsrådet for somatisk rehabilitering kan legges ned og at fagområdet 
utvikles videre gjennom ad hoc grupper med oppdrag fra Helsefellesskapet.  
Arbeidsgruppens vurdering er at innspill til rapporten innhentes fra RS representanter/ 
helsenettverkene og klinikkene før endelig beslutning tas og at AU forbereder en innstilling i saken til 
januarmøtet 2021. Slik kan årshjulet som er besluttet for samhandlingsrådene følges. En 
gjennomgang i januarmøtet viktig fordi det henger tett sammen med drøftingene omkring prioriterte 
tiltak/områder for 2021, og det gir videre mulighet å følge opp med årlig hovedbestilling i aprilmøtet. 
 
 


