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Denne rapporten er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag fra Sørlandet sykehus HF og alle kommunene i 
Aust- og Vest-Agder gjennom Overordna strategisk samarbeidsutvalg (OSS). Arbeidet har pågått i perioden februar til juni 2018. 

Målsettingen med prosjektet har vært å legge til rette for en dynamisk og framtidsrettet avtalestruktur mellom sykehuset og 
kommunene. Det har vært bred deltakelse underveis i prosessen og hovedaktivitetene i prosjektet har vært workshops og 
intervjuer. 

Arbeidet er utført av Hege Gabrielsen, André Arntsen Fjelltveit og Knut Arne Askeland i PwC, og ansvarlig partner har vært 
Audun Finnestad. Fra oppdragsgiver er prosjektet fulgt opp løpende av en koordineringsgruppe med representanter fra alle 
sykehusene og alle kommuneregionene. 

Vi takker for et spennende oppdrag og godt samarbeid med oppdragsgiver underveis i prosjektperioden. Vi vil også takke alle 
som har stilt opp til intervju og deltatt i workshops og andre møter. Vi håper prosessen og rapporten vil være nyttig i det videre 
arbeidet med å utvikle samhandlingen og den samlede helsetjenesten i Agder framover.

 

PwC, 6. juli 2018      

                

Audun Finnestad                                                                                                Knut Arne Askeland
Partner                                                                                                             Prosjektleder

Forord
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Sammendrag
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● Det er ikke unikt for Agder at samhandling på 
tvers av forvaltningsnivåer er krevende

● Samhandlingsavtaler kan bidra til å klargjøre 
roller, men viser seg ressurskrevende å følge 
opp og revidere

● Manglende helhetlige løsninger på nasjonalt 
nivå (IKT, finaniseringsordninger) er 
utfordrende

● En særlig utfordring i Agder har vært 
manglende tillit mellom partene 

● Det er rom for å forenkle avtalene, 
tilgjengeliggjøre dem og bedre 
brukervennligheten

● Det er behov for å etablere flere arenaer der 
samhandling skjer i praksis (hospitering, 
fagnettverk)

● Det er rom for å utnytte mulighetene i 
eksisterende teknologi bedre

● Viktigst for å komme videre er ikke selve 
avtaleutformingen, men fokus på å bygge tillit 
og samhandlingskultur

● Det er stor vilje hos begge parter til å bedre 
samhandlingen, legge konflikter bak seg og 
fokusere på pasientene og et felles 
samfunnsoppdrag

● Etablering av et felles plan-/strategidokument 
kan være et viktig første skritt

● Til tross for identifiserte utfordringer 
fungerer samhandlingen om pasientene godt 
på en rekke områder



Om samhandlings-
avtaleverket og 

prosjektet 

I dette kapittelet beskriver vi 
samhandlingsavtaleverket, herunder og  

overordnede ansvarsforhold. Videre 
beskriver vi hva sykehuset og kommunene 

ønsker å oppnå med dette prosjektet

1
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Bakgrunn og problemstilling - Om samhandlingsavtaleverket

6

Samhandlings- 
avtaleverket skal legge 
til rette for at sykehus 
og kommuner leverer 
et helhetlig helsetilbud

Store pasientgrupper er avhengig av at den 
kommunale helsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten fungerer som en 
sammenhengende behandlingskjede som gir et 
helhetlig tilbud. 

Dersom samhandlingen ikke er god nok kan det 
medføre sviktende behandlingstilbud, 
unødvendige innleggelser i sykehus, for tidlig 
utskrivning fra sykehus og mangelfull 
oppfølging fra hjemmesykepleie/sykehjem og 
legetjenesten.

I 2012 kom samhandlingsreformen med mål om 
å sikre en bærekraftig helsetjeneste med god 
kvalitet gjennom følgende hovedgrep: 

1) En klarere pasientrolle
2) Ny fremtidig kommunerolle
3) Etablering av økonomiske insentiver
4) Sikre at spesialhelsetjenesten kan utnytte 

sin spesialiserte kompetanse
5) Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer

Avtalen er ment til å håndtere 
tre hovedutfordringer:

● Helse og omsorgs- 
tjenestene er 
fragmenterte

● For liten innsats innen 
forebyggende arbeid

● Den demografiske 
utviklingen og 
endringer i 
sykdomsbildet 

Et av virkemidlene for å nå målene 
i samhandlingsreformen er 
samhandlingsavtalene. 

Disse skal bidra til å konkretisere 
oppgave- og ansvarsfordelingen 
mellom kommunen og 
helseforetaket, og skal bidra til at 
pasienter og brukere mottar et 
helhetlig tilbud om helse- og 
omsorgstjenester.

Partene er etter lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester av 14. 
juni 2011 § 6-1 m.fl. pålagt å inngå 
samarbeidsavtale.
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Prosjektet omfatter å:

● Kartlegge  og 
oppsummere av 
nasjonale erfaringer

● Kartlegge og 
oppsummere erfaringer 
fra andre regioner

● Identifisere hemmende 
og fremmende faktorer

● Identifisere 
forbedringsbehov

● Utarbeide tiltak til 
forbedringer

Bakgrunn og problemstilling - Hva ønsker sykehuset og kommunene å få til gjennom dette prosjektet? 

Prosjektets mål er å 
sikre en dynamisk og 
fremtidsrettet avtale- 
struktur mellom 
sykehus og kommune
 

Samhandlingen mellom SSHF og 
kommunene på Agder har i følge 
oppdragsgiver tidvis vært preget av 
utfordringer knyttet til:

● Tolkning av innholdet i avtalene 
● Tillit og relasjoner
● Informasjonskvalitet og avvik
● Avstand og ulik forståelse av perspektiv

I møte 14.06.17 vedtok Overordnet Strategisk 
Samarbeidsutvalg (OSS) å starte en 
gjennomgang av samhandlingsavtaleverket 
mellom Sørlandet sykehus HF og 
kommunene i Vest- og Aust-Agder. I den 
forbindelse ble det besluttet å engasjere 
ekstern bistand for å sikre prosjektledelsen i 
arbeidet samt at interessene og partenes 
ulike samfunnsoppdrag blir objektivt 
balansert i utviklingsarbeidet.
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● I Agder har samtlige kommuner og 
SSHF i hovedsak likelydende avtaler 
(med enkelte lokale tilpasninger). 

● Det har vært opprettet en en 
avtalegruppe for koordinering av 
arbeid knyttet til utforming, innhold, 
revidering av samhandlingsavtalene.

● Forsøk på å sikre felles forståelse for 
avtaler og samhandling har til tider 
gjort samhandlingen utfordrende. Det 
foreligger blant annet en uenighet på 
enkelte felt mellom SSHF og 
kommuner om forståelse og 
praktisering av oppgave- og 
ansvarsfordeling mellom partene.

● Kontinuerlig og systematisk jobbing 
knyttet til utvikling av avtalene er et 
svært omfattende arbeid, og har vært 
utfordrende både for kommuner og 
foretak. 

● En har i regionen opparbeidet et godt 
erfaringsgrunnlag for å identifisere 
forbedringsområder i avtaleverket og i 
samhandlingen.
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Gjennomføring av 
prosjektet

2
I dette kapittelet beskriver vi PwC sin 

tilnærming til arbeidet, herunder 
prosjektorganisering og metode.
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Prosess  og metode- PwCs tilnærming til arbeidet 

PwC har gjennomført 
dokumentanalyser, 
intervjuer (stedlige og 
per telefon) og 
workshops

PwC startet arbeidet med å gjennomføre en 
dokumentanalyse for å avdekke nasjonale 
erfaringer fra samhandlingsreformen. 
Erfaringer med samhandlingsavtaleverket i 
andre deler av landet ble kartlagt. 

Erfaringene fra denne fasen, samt drøfting 
med koordinerende prosjektgruppe dannet 
grunnlag for workshop 1 i Arendal, 
Kristiansand og Flekkefjord, hvor formålet 
var å drøfte og dokumentere lokale 
erfaringer med praktisering av avtaleverket.

Deretter gjennomførte vi workshop 2 med 
ledere fra hele regionen der vi oppsummerte 
funn så langt og arbeidet med å sortere, 
detaljere og prioritere forbedringsområder 
og tiltak.

Arbeidet ble avslutningsvis sammenstilt til 
denne kortfattede rapporten som 
oppsummerer funn og presenterer forslag til 
konkrete tiltak for veien videre.
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Funn og anbefalinger er strukturert i 
følgende kategorier:

1. Kultur for samhandling
2. Avtalestruktur
3. Implementering
4. Samhandlingsarenaer
5. Teknologi

Den koordinerende prosjektgruppen med 
sin unike erfaring og kompetanse på 
området er brukt aktivt gjennom hele 
prosjektperioden, både for forankring av 
arbeidet, men også som en 
informasjonsressurs og
diskusjonspartner.   

Gjennom prosjektperioden har PwC hatt 
dialog med KS Konsulent som er ansvarlig 
for lederutviklingsprogrammet for OSS som 
har pågått parallelt med dette prosjektet. 
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I dette kapittelet oppsummerer vi funn fra 

nasjonale utredninger og evalueringer 
knyttet til samhandlingsavtaleverket

Nasjonale 
erfaringer og 
evalueringer
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Nasjonale erfaringer og evalueringer- Oppsummering av funn

Nasjonale erfaringer 
tilsier at 
samhandlings- 
reformen har medført 
begrenset suksess
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Observasjoner og utfordringer:
● Det stilles spørsmål ved om 

samarbeidsavtalene har bidratt til bedre 
samarbeid og økt likeverd mellom 
kommune og helseforetak.

● Mangelfull informasjonsutveksling både 
ved innleggelse og utskrivning er en 
utfordring.  

● Noen kommuner erfarer en for rigid 
rolleinndeling mellom helseforetaket og 
kommunen i avtalene - aktørene vegrer 
seg for å påta seg ansvar. 

● Kjennskapen til avtalene blant 
helsepersonell er mangelfull.

● Antallet avtaler og detaljeringsgrad 
utfordrer implementering og etterlevelse 
og fører til høy ressursbruk. 

● Nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- 
og omsorgssektoren har behandlet få 
saker.

● Det er en erkjennelse av at et godt og 
tillitsfullt samarbeid opparbeides og 
utvikles over tid.

PwC har gjennomgått og 
oppsummert rapporter fra:

● Riksrevisjonen
● Nasjonalt nettverk for 

implementering av 
samhandlingsreformen

● Forskningsrådet
● Stortingsmeldinger
● Samdata

PwC har gjennomført en dokumentstudie 
hvor vi har gjennomgått og oppsummert 
nasjonale erfaringer knyttet til 
samhandlingsavtaleverket. 

Gjennomgangen har avdekket at mange 
kommuner og helseforetak har møtt en rekke 
utfordringer knyttet til 
samhandlingsavtalene.  

De største barrierene for samhandling har 
vært knyttet opp til mangelfull 
informasjonsutveksling, manglende 
forståelse for hverandres perspektiv, lite 
koordinerte mål, samt uklar ansvarsdeling. 

For å løse disse utfordringene må fornying av 
avtaleverket og den praktiske samhandlingen 
bygge en felles kultur med fokus på tillit og 
likeverd. Nye avtaler bør også adressere 
uklarheter og konflikter knyttet til ansvars- 
og oppgavedeling.
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Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen - 2016 

Pasientsamarbeidet 
mellom primær-og 
spesialisthelsetjenesten 
er ikke godt nok
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Riksrevisjonens anbefalinger:
Behov for:

● økt kunnskap om kommunenes helse- 
og omsorgstjeneste

● en gjennomgang av kvaliteten i 
kommunenes tjenestetilbud

● å gjennomgå bruk av ØHD-tilbudet
● tiltak som kan bedre kvaliteten på 

informasjonen som utveksles og 
bruken av individuell plan.

● å styrke kommunenes arbeid med 
pasienter under psykisk helsevern 
eller rusomsorg;

○ tiltak som sikrer at denne 
pasientgruppen får et egnet 
tilbud fra spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten

○ gjennomgå oppgave- og 
ansvarsfordelingen mellom 
kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten 

Hovedfunn:
● Kommunene tar imot pasienter med et 

større behandlingsbehov enn tidligere. 
● Helsedirektoratet har begrenset 

kunnskap om hvordan kvaliteten har 
utviklet seg på tjenestene til pasientene 
som skrives ut til kommunene.

● Kommunalt øyeblikkelig hjelp - 
døgntilbud (ØHD) benyttes ikke på en 
måte og i et omfang som er i tråd med 
intensjonen.

● Behovet for å utveksle informasjon har 
økt etter innføringen av 
samhandlingsreformen, og flere enn 
halvparten av kommunene opplever at 
de ikke får tilstrekkelig informasjon om 
pasientene når de skrives ut.

● Innenfor rus- og psykiatriområdet er 
ikke tilbudet i kommunene styrket i 
takt med nedbyggingen av døgnplasser 
i spesialisthelsetjenesten.

● Kommunene har i liten grad økt 
kapasiteten og styrket kompetansen 
etter reformen.
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Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen - 2015

Arbeidsdelingen 
mellom kommune og 
helseforetak må 
vurderes ut ifra et 
helhetlig pasientforløp
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6. Ledere på alle nivå må bevisst arbeide 
med kultur, holdninger, kompetanse- 
bygging og rekruttering for å sikre 
oppfølging av samhandlingsreformen. 

7. Det bør innføres felles IKT-systemer 
som letter utvekslingen av pasient- 
informasjon på tvers av nivåene. 

8. Sykehus og kommuner bør ha 
likelydende lovkrav til gjensidig 
veiledningsplikt, utdanning og 
forskning. 

9. Kommunene bør etablere overordnede 
strukturer som gjør det mulig for den 
enkelte kommune å ta ansvar for 
forskning. 

10. Utdanningssektoren må i dialog med 
kommunene og spesialisthelse- 
tjenesten sikre at innholdet i grunn- 
og videreutdanningene er i tråd med 
praksisfeltets behov.

Hovedfunn fra Nasjonalt nettverk
1. Folkehelse må sees opp mot miljø og 

bærekraft, og kommuner må sikres 
tilgang til spesialisthelsetjenestens 
kunnskap innen forebygging.

2. Finansiering av tjenestene må være i 
tråd med oppgaveoverføringen og det 
må etableres insentiv for at kommunene 
skal overta oppgaver.

3. Helseforetakene må bygge opp 
desentraliserte ambulante tjenester  
som understøtter kommunale tjenester. 

4. Kommuner og sykehus må utvikle 
helhetlige pasientforløp der også 
allmennlegetjenester og akuttilbud i 
kommunene er integrert. 

5. Kommuner og spesialisthelsetjeneste 
bør samarbeide om brukermedvirkning 
for å bygge «Pasientenes helsetjeneste» 
og ta i bruk brukerundersøkelser på 
tvers av nivåene. 
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Analysenotat fra Samdata - 2017 og Evaluering av samhandlingsreformen (Forskningsrådet)  - 2016

Kommunene bør 
involveres tidligere i 
utskrivningsprosessen 
for å hindre at de får 
pasienter de ikke har 
ressurser til å håndtere
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Hovedfunn Forskningsrådet 
(avtaleverket):

● Avtalene har bidratt til å tydeliggjøre og 
avklare ansvarsforhold

● Avtalene har ikke bidratt til vesentlige 
endringer i opplevd samarbeid.

● Kommunene opplever ikke endret 
styrkeforhold og økt likeverd i 
forhandlinger og samarbeid.

● Utskrivningsklare pasienter skaper 
størst uenighet

● Terskelen for å ta en sak til 
tvisteløsningsnemnden er høy

● Mangelfull gjensidig 
kompetanseoverføring

● Antall avtaleområder bør reduseres for 
å skape muligheter for mer
og bedre oppfølging på det enkelte 
området.

● Brukererfaringer bør innhentes 
systematisk

Hovedfunn Samdata
Som følge av redusert døgntilbud  i 
spesialisthelsetjenesten vil kommunene bli 
forpliktet til å ta imot psykiatriske pasienter 
når helseforetaket definerer dem som 
utskrivningsklare. Dette innebærer at 
ressurskrevende brukere som har behov for et 
sammensatt tilbud i hjemkommunen blir 
regnet som utskrivningsklare pasienter på lik 
linje med utskrivningsklare somatiske 
pasienter.

Kommuner i Indre Sogn rapporterte i en 
forstudie for “Interkommunale tjenester til 
psykisk syke med behov for langvarige 
tjenester” at spesialisthelsetjenesten ofte skrev 
ut brukere med behov for tjenester som 
kommunene ikke var i stand til å innfri. 
Resultatet var at pasientene fikk et lavere 
tjenestetilbud, levert av flere ulike 
tjenesteleverandører i kommunene. 
Konsekvensen var at brukere ofte ble innlagt i 
spesialisthelsetjenesten i lengre perioder.
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I dette kapittelet beskriver vi andre 
regioners erfaring med utvikling av 

avtalestruktur

Andre regioners 
arbeid med 
utvikling av 

avtalestruktur
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Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur

4.1 Innledning
4.2 Kultur for samhandling
4.3 Avtalestruktur
4.4 Implementering
4.5 Samhandlingsarenaer
4.6 Teknologi
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Avtalestuktur - erfaringer, utfordringer og suksessfaktorer  
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Vår kartlegging av andre regioners erfaringer er basert på intervjuer av sentrale aktører fra både helseforetaks- og 
kommunesiden fra regionene rundt St. Olavs hospital, Helse Fonna, Stavanger universitetssykehus, Ahus og Sykehuset Østfold. I 
tillegg til intervjuene har vi også gjennomgått avtaleverk og annen relevant dokumentasjon vedr. samhandlingen i disse 
regionene. 

Vi har primært konsentrert oss om perioden fra samhandlingsreformen ble innført (1.1.2012) og fram til i dag. Intensjonen i 
intervjuene har vært å avdekke erfaringer, utfordringer og suksessfaktorer knyttet til avtalestruktur, revisjoner, 
samhandlingsarenaer, teknologibruk og praktisering av samhandling på alle nivå i organisasjonene. I tillegg har vi hatt 
gjennomgående oppmerksomhet mot hvordan kulturelle faktorer og pasientfokus har preget samhandlingen og utviklingen over 
tid. 

Utvalget av de aktuelle regionene er gjort i samarbeid med oppdragsgiver og henger bl.a. sammen med kjennskap til at de 
utvalgte regionene har gjort vesentlige erfaringer i den aktuelle perioden. 

4.1 Innledning

Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur - innledning
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Sterk, felles kultur er svært viktig for å lykkes med samhandling
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Samtlige av de kartlagte regionene trekker fram kulturelle faktorer som svært avgjørende for å lykkes med samhandling. Flere 
dimensjoner er sentrale. For det første pekes det på behovet for å skape relasjoner mellom samhandlingsaktørene som forsterker 
og understøtter samhandling. Likeverdighet mellom partene, respekt for og kunnskap om hverandres rolle og rammebetingelser 
og tillit til at samhandlingsparten har gode hensikter, synes å være en grunnleggende basis for å lykkes. For å oppnå slike 
relasjoner kreves helhetlig forankring, prioritering av tid og ressurser og betydelig samhandlingskompetanse. 

For det andre synes felles kultur og felles målbilde å ha stor betydning for hvorvidt man lykkes med samhandling. Dette henger 
igjen sammen med et tredje element som handler om pasientfokus og målet om å skape pasientens helsetjeneste. Regioner som 
har lykkes i å knytte både avtaler, pasientforløp, samhandlingsprosjekter og samhandlingsarenaer til verdiskaping for pasientene 
og hva som er pasientens beste, opplever dette både som en svært viktig rettesnor i samhandlingen og som et sentralt element i 
byggingen av en felles samhandlingskultur. 

4.2 Kultur for samhandling

Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur - kultur for samhandling
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Avtalene kan bidra til å klargjøre roller, men er ressurskrevende 
å følge opp og revidere
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Lovverket som regulerer samhandlingen mellom helseforetak og kommuner legger tydelige føringer for hvilke områder det skal 
inngås avtaler om. Dette gjenspeiles i tydelige likhetstrekk mellom de ulike regionene mht. hvordan den overordnede 
avtalestrukturen ser ut. Det er imidlertid vesentlige forskjeller mellom regionene når det gjelder revisjonspraksis, omfang, 
detaljeringsgrad og brukervennlighet. 

En generell trend er at det jobbes med forenkling av avtaleverket. En del regioner har fjernet innhold som dekkes enten av 
lovverket eller av andre avtaler. Videre er det blitt gjort tilpasninger for å gjøre innholdet i avtalene mer relevant for praksis, bl.a. 
ved i større grad å involvere praksisfeltet i revisjonsprosessene. Detaljeringsnivået synes å bli lavere og mer “treffsikkert” 
gjennom revisjonene. Samtidig har flere regioner forsøkt å gjøre avtalene mindre preget av juridisk språk og “rettighetstenkning”, 
til fordel for sterkere fokus på partnerskap, sjebnefellesskap, pasientbehandling og gode løsninger. 

Avtalerevisjoner oppleves flere steder som svært tidkrevende og kompliserte prosesser. Klare prosedyrer for hvordan revisjoner 
skal gjennomføres, samt involvering av de rette aktørene til rett tid i prosessene, vurderes derfor som svært viktig for å skape god 
dynamikk og utvikling i avtalene. 

4.3 Avtalestruktur

Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur - avtalestruktur
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Implementeringsarbeidet er krevende og ofte undervurdert 
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Alle kartlagte regioner har utfordringer knyttet til implementering av avtalene. Det er svært mange personer som på et eller annet 
nivå berøres av avtalene, og mange organisasjoner strever med å gjøre innholdet i avtalene kjent i alle aktuelle 
organisasjonsenheter og på ulike nivå. Problematikken forsterkes av at organisasjonene i stor grad opplever jevnlig utskifting av 
ansatte. Dette krever at implementeringsarbeidet foregår løpende og er svært godt organisert og forankret. 

Flere av regionene har gode erfaringer med ulike opplæringsprogram for å sikre at innholdet i avtalene blir kjent for alle som 
berøres av dem. Det finnes også eksempler på at felles nettløsninger som alltid har sist oppdaterte informasjon og dokumenter 
tilgjengelig, bidrar positivt i implementeringsarbeidet. 

4.4 Implementering

Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur - implementering
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Møteplasser og samhandlingsarenaer betyr mye for utvikling av 
relasjoner, felles kultur og samhandlingskompetanse
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4.5 Samhandlingsarenaer
Det er store variasjoner mellom regionene med hensyn til hvordan arenastruktur og møteplasser er organisert. De fleste har en 
struktur med et overordnet strategisk utvalg på toppen som har representasjon fra helseforetaket, utvalgte kommuner og gjerne 
også brukere og tillitsvalgte. Enkelte har også årlige møter med toppledelse - gjerne både politisk og administrativ - fra 
helseforetaket og samtlige kommuner tilstede. Hvordan arenastrukturen ser ut på nivåene nedover varierer både med hensyn til 
graden av formalisering og selve representasjonen, møtehyppigheten og mandatene til de ulike arenaene. 

Arenastrukturen spiller naturligvis en viktig funksjonell rolle i planlegging, gjennomføring og oppfølging av samhandlingen 
mellom partene. I tillegg trekker flere av regionene fram den betydningen møteplasser og samhandlingsarenaer har for utvikling 
av relasjoner, felles kultur og samhandlingskompetanse. I denne sammenheng pekes også hospitering på som særlig viktig. 

Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur - samhandlingsarenaer
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Teknologi oppleves som en begrensende faktor knyttet til 
samhandling 
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4.6 Teknologi
Selv om det de siste 5-10 årene har vært betydelig utvikling innenfor teknologiområdet, opplever mange at teknologi fremdeles er 
en begrensende faktor knyttet til samhandling. Utbredelse av elektronisk meldingsutveksling har naturligvis skapt en del 
forenkling og kvalitetsforbedring i informasjonsflyten mellom tjenestenivåene, men flere mener at systemene er for umodne, lite 
robuste og dårlig integrerte til å få ut storparten av potensialet. Samtidig er kommuner og helseforetak avhengig av løsninger som 
utvikles og leveres på et nivå de selv ikke har styring over. Det er dermed bare i begrenset grad at lokale aktører (kommuner og 
helseforetak) har forutsetninger for å ta tak i denne typen utfordringer. 

Bruk av videokonferanseutstyr i tilknytning til samhandling og/eller pasientbehandling er også et område hvor det har vært 
utvikling de siste årene. Flere beskriver at bruk av denne typen teknologi har skapt nye samhandlingsmuligheter og redusert 
reisebelastning både for pasienter og helsearbeidere. 

Andre regioners arbeid med utvikling av avtalestruktur - teknologi
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Dette kapitlet oppsummerer funn som er framkommet i de regionsvise workshopene i henholdsvis Arendal, Kristiansand og 
Flekkefjord, samt beskrivelser av sentrale forbedringsområder. Funnene beskriver viktige lokale erfaringer fra samhandlingen 
mellom helseforetaket og kommunene i Agder i perioden etter innføringen av samhandlingsreformen og fram til i dag. Det er 
primært lagt vekt på de funnene som er relevante for det utfordringsbildet som danner grunnlaget for prosjektet. Det innebærer 
at positive erfaringer med og effekter av avtaleverket kan oppfattes å være underkommunisert. 

Funn og forbedringsområder presenteres i tilsvarende struktur som de regionale erfaringene. 

Lokale erfaringer med avtaleverket
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5.1 Innledning

Lokale erfaringer med avtaleverket - Innledning
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Manglende tillit mellom partene har hemmet samhandlingen

26

Lokale erfaringer med avtaleverket - Kultur for samhandling

5.2 Kultur for samhandling

Samhandlingen mellom Sørlandet sykehus og kommunene i Agder har gjennom flere år vært preget av kulturelle utfordringer, 
særlig på strategisk nivå. Konflikter og uenigheter rundt avtaleverk, spesielt knyttet til delavtale 1, har bidratt til å svekke 
relasjonene og tilliten mellom partene i samhandlingen. Dette oppleves særlig å komme til uttrykk på toppledernivå, og i stadig 
mindre grad, jo nærmere pasienten/pasientbehandlingen man kommer. Til tross for tidvis høyt konfliktnivå, er det flere som 
påpeker at avtaleverket har bidratt til å øke likeverdigheten mellom partene.

Et aspekt ved de kulturelle utfordringene er måten avtalene benyttes på. Mange opplever at partenes intensjon bak avtalene er å 
hindre motparten å påføre egen organisasjon økonomiske forpliktelser. Dette synes å henge sammen med at avtalene er sterkt 
innrettet mot rettigheter og plikter, og mindre fokusert mot pasientbehandling, brukerverdi og gode løsninger.  I lys av dette 
oppleves avtalene i liten grad å understøtte samhandling og pasientsentrering. 

Et annet aspekt knytter seg til relasjoner og tillit. Selv om den praktiske samhandlingen ute i tjenestene ofte fungerer godt, er ofte 
relasjonene mellom de samhandlende aktørene svake eller fraværende (ikke nødvendigvis dårlige). På toppledernivå synes også 
tilliten mellom partene tidvis å ha vært svak. Dette antas å ha preget hele samhandlingsdynamikken og klimaet mellom partene.  

Forståelse av egen rolle og kunnskap om hverandres organisasjoner er et tredje aspekt ved de kulturelle utfordringene. 
Kommuner og helseforetak er organisasjoner som i sin karakter er vesensforskjellig fra hverandre. Manglende kunnskap om 
disse forskjellene kombinert med lav rollebevissthet kan skape hindringer i samhandlingen og svekke pasientfokuset. 

Funn og forbedringsbehov
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Selve strukturen på samhandlingsavtalene mellom kommunene i Agder og Sørlandet sykehus er overordnet sett parallell med de 
fleste andre regioner. Dette henger naturligvis sammen med føringene gitt gjennom det aktuelle lovverket. Prosjektet har 
identifisert en del utfordringer som kan knyttes til struktur og innretning til avtalene, men samtidig synes sjelden avtalene å være 
den primære årsaken til utfordringene. Mangelfull informasjonsflyt i forbindelse med pasientoverføringer vurderes f.eks. ikke 
som et uttrykk for at avtalene ikke regulerer dette tydelig nok, men snarere som mangel på implementering/etterlevelse. 

Det oppleves gjennomgående som krevende at avtaleverket er svært omfangsrikt og har høy detaljeringsgrad. Dette fører til at 
opplevd brukervennlighet blir lav som igjen kan svekke etterlevelsen. I tillegg kan lav brukervennlighet skyldes at kliniske miljøer 
i for liten grad har vært involvert i utformingen av avtalene og at avtalene dermed ikke oppleves som tilstrekkelig relevante for 
samhandlingspraksis. 

Det er også pekt på at enkelte områder mangler avtale (psykisk helsevern og rus) og at flere av de eksisterende avtalene ikke 
brukes (eksempelvis delavtale 6 og 10). 

Komplekse avtaler bidrar til å svekke etterlevelsen
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Lokale erfaringer med avtaleverket - Avtalestruktur

5.3 Avtalestruktur

Funn og forbedringsbehov
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Samhandlingsstrukturen mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene i Agder er svært kompleks. En rekke organisasjoner er 
involvert, hver og en organisasjon er i seg selv kompleks, og samhandlingslinjene går i mange retninger. Samlet sett er det et stort 
antall personer som er involvert i samhandlingen og dermed også utfører oppgaver som reguleres av avtaleverket. Med dette 
utgangspunktet er det åpenbart at implementering, forankring, opplæring og informasjonsflyt knyttet til avtalenes innhold og 
praktisering er både viktig og krevende. 

Erfaringen fra Agder viser at implementeringen av avtalene i varierende grad er mangelfull. Dette kan selvsagt skyldes 
manglende opplæring, men kan også ha sammenheng med for svak ledelsesforankring hos de aktuelle organisasjonene. Det 
pekes som tidligere nevnt også på at svak involvering av kliniske miljøer i utforming og revisjon av avtaler svekker 
forutsetningene for implementering. 
 

Implementering krever ledelsesforankring og omfattende 
innsats i alle organisasjoner
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Lokale erfaringer med avtaleverket - Implementering

5.4 Implementering

Funn og forbedringsbehov
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I Agder-regionen er arenastrukturen forankret i overordnet samarbeidsavtale. Den består på øverste nivå av Overordnet 
strategisk samhandlingsutvalg (OSS) som har representasjon fra toppledelse i helseforetak og kommuner hvor hver 
kommuneregion har én representant. I tillegg kommer representanter fra brukerorganisasjonene og ansattes organisasjoner. På 
nivået under finnes regionale samarbeidsutvalg for hver kommuneregion. På begge nivåer har samarbeidsutvalgene mulighet til å 
opprette permanente eller midlertidige faggrupper/fagutvalg rettet mot særlige utfordringer. Det har vært en intensjon å sikre 
informasjonsflyt/rapportering fra de regionale samarbeidsutvalgene til OSS for å ivareta helhet og koordinering. 

Denne formelle strukturen oppleves å være godt etablert og i rimelig grad fungerende. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å 
skape sammenheng mellom de to nivåene i tillegg til at potensialet i denne strukturen ikke er tilstrekkelig realisert. Prosjektet har 
også identifisert behov for møtepunkter og arenaer som ikke dekkes gjennom denne strukturen. Eksempler på dette er bilaterale 
møter på leder- eller tjenestenivå, fellesarenaer for hele regionen og møter for å planlegge konkrete pasientoverføringer. Dette er 
i noen tilfeller møter som har eksistert tidligere, men som er avviklet som følge av økt elektronisk samhandling. Det har også blitt 
avdekket et behov for bredere faglig deltakelse på ulike sentrale arenaer, f.eks. fra fastlegene. 

Hospitering er også trukket fram som en viktig arena for å utvikle samhandling og styrke felles kultur og gjensidig forståelse. 
Ordningen som er regulert i avtaleverket oppleves ikke å benyttes i tilstrekkelig grad og har slik sett stort potensial for utvidelse 
og utvikling. 

Potensialet i samhandlingsstrukturen er ikke fullt ut realisert
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Lokale erfaringer med avtaleverket - Samhandlingsarenaer

5.5 Samhandlingsarenaer

Funn og forbedringsbehov
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Selv om det i løpet av de siste årene har foregått vesentlig utvikling på teknologifeltet, oppleves det fremdeles å være mange 
hindringer for samhandling som knyttes til teknologi. Mye av dette handler om manglende integrasjoner mellom ulike systemer, 
særlig på tvers av forvaltningsnivå. Dette er i stor grad utfordringer som må finne sin løsning på et overordnet/nasjonalt nivå, og 
det er begrenset hvilke virkemidler Sørlandet sykehus og kommunene i Agder har i denne sammenheng. 

Imidlertid er det også identifisert utfordringer knyttet til organisasjonenes evne til å endre arbeidsprosesser for å nyttiggjøre seg 
tilgjengelig teknologi på en best mulig måte. Innføringen av PLO-meldinger oppleves i stor grad som et massivt framskritt for 
informasjonflyt og kommunikasjon mellom kommuner og foretak, men flere peker på at det fremdeles er svakheter i rutiner for 
hvordan dette håndteres, samt hvilke aktører/enheter som har mulighet for å ta meldingene i bruk. Det samme gjelder for bruk 
av videokonferanseteknologi - både i pasientbehandling og for å forenkle kommunikasjonen mellom tjenesteyterne. Delavtale 9, 
som omhandler samarbeid om IKT-løsninger, har et rimelig høyt ambisjonsnivå og peker på en rekke satsinger og 
utviklingsområder som i begrenset grad er realisert. 
 

Arbeidsprosesser må endres for at teknologi skal bli nyttig
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Lokale erfaringer med avtaleverket - Teknologi

5.6 Teknologi

Funn og forbedringsbehov
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6
I dette kapittelet presenterer vi prioriterte 

forslag/tiltak til forbedringer som skal 
underbygge arbeidet med en dynamisk og 

fremtidsrettet avtalestruktur mellom 
sykehus og kommune

Forslag til tiltak for 
forbedringer
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I dette kapitlet skisseres sentrale tiltak og anbefalinger basert på våre vurderinger og arbeidet som ble gjennomført i workshop 2. 
Tiltakene er strukturert i tråd med kategoriseringen i øvrige kapitler. Vi anbefaler at tiltakene settes inn i en helhetlig plan hvor 
det tilordnes ressurser, tidslinjer og ansvar og hvor prosesser for hvordan gjennomføring og involvering skal foregå, beskrives. 

Ett av tiltakene handler om å etablere et felles plan-/strategidokument med sikte på å styrke og utvikle samhandlingen i regionen 
framover. Et slikt dokument vil kunne fungere som en hensiktsmessig ramme for hele spekteret av tiltak som presenteres i 
kapitlet. Vi anbefaler at plan for gjennomføring og oppfølging av tiltak forankres i OSS. 

Forslag til tiltak for forbedringer
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6.1 Innledning

Forslag til tiltak for forbedringer - Innledning
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Tiltak knyttet til relasjoner og tillit:
1. Etablere et felles dokument (plan eller strategi) for helseforetaket og kommunene med fokus på mål, verdier, intensjoner, 

pasientforløp, pasientsikkerhet, utfordringsbilde og satsingsområder.
2. Økt bruk av hospitering og kombinasjonsstillinger.
3. Styrke fokuset på toppledelsens rolle i samhandlingen (framsnakking, lede gjennom eksempel, prioriteringer og 

beslutninger)
4. Gjennomføre kultur-/verdikartlegging med sikte på å etablere/implementere felles kultur og verdigrunnlag

Tiltak knyttet til manglende pasientfokus i og utydelige intensjoner bak avtalene:
1. Styrke pasientfokuset i avtalene og ev. andre dokumenter (revisjon)
2. Aktiv bruk av verdier og felles målbilde i samhandlingen
3. Fremme “partner-tenkning” framfor “parts-tenkning”
4. Styrke fokuset på “en bærekraftig helsetjeneste” i avtaleverk og ev. andre dokumenter

6.2 Kultur for samhandling

Forslag til tiltak for forbedringer - Kultur for samhandling
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Tiltak knyttet til omfang og detaljeringsgrad:
1. Gjennomføre revisjon av avtalene med sikte på å forenkle strukturen og redusere det som oppleves som unødvendig 

detaljeringsgrad
2. Redusere omfanget av gjentakende informasjon gjennom å bruke henvisninger og overordnede føringer

Tiltak knyttet til brukervennlighet og tilgjengelighet:
1. Gjøre avtaleverket digitalt og søkbart, publisert på felles plattform
2. Lage e-læringskurs for ansatte i kommuner og helseforetak
3. Lage tiltakskort, sjekklister og prosedyrer der det er hensiktsmessig for å bedre tilgjengelighet og øke etterlevelse
4. Klargjøre hvem som er målgruppe for de ulike avtalene
5. Involvere relevante fagmiljøer (og målgrupper) i arbeidet med revisjon og oppfølging

Tiltak knyttet til etterlevelse:
1. Gjennomføre kurs/opplæring
2. Integrere opplæring i kurs for nyansatte

35

6.3 Avtalestruktur

Forslag til tiltak for forbedringer - Avtalestruktur
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Tiltak knyttet til involvering av fastlegene:
1. Fastlegene må integreres som en tydeligere aktør i samhandlingen og avtaleverket. Mulighetene for kommunalt ansatte 

fastleger bør vurderes
2. Vurdere opprettelse av kommunal PKO
3. Ha en aktiv bruk av takstverktøyet for å sikre at fastlegene deltar på sentrale samhandlingsarenaer 

Tiltak knyttet til prosedyrer og etterlevelse:
1. Det må satses på opplæring i avtaleverket og utbredelse av elektroniske samhandlingsløsninger, eks. PLO-meldinger. 
2. Bruk av individuell plan (IP) må inn på sjekklister

Tiltak knyttet til ledelse:
1. Ledere på alle nivåer må ta ansvar for implementering, herunder sikre informasjonsutveksling ifm. inn- og utskriving 

(systemene er der)
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6.4 Implementering

Forslag til tiltak for forbedringer - Implementering
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Tiltak knyttet til hospitering og samarbeid om personalressurser:
1. Økt satsing på gjensidig hospitering gjennom tydeligere mål om omfang og prioritering av ressurser
2. Økt satsing på delte stillinger (50% kommune, 50% helseforetak), gjerne som en del av arbeidet med å øke andelen 

heltidsstillinger i sektoren

Tiltak knyttet til arenastruktur
1. Etablering av samhandlingsarenaer knyttet til pasientforflytninger, eksempelvis gjennom bruk av utskrivingsteam og 

strukturert dialog inne på sykehuset mellom utskriver og mottaker ifm. planleggingen av utskrivingen.
2. Etablere samarbeidsorganer på operativt ledernivå
3. Se til gode erfaringer fra samhandlingsarenaer innen psykisk helsevern og lindrende behandling
4. Etablering av årlig fellesarrangement/samhandlingskonferanse for å styrke felles kultur, samhandlingskompetanse og 

forståelse av utfordringsbildet
5. Styrke og videreutvikle fagforum og læringsnettverk som samhandlingsarenaer

Tiltak knyttet til involvering av fastlegene i samhandlingsstrukturen
1. Styrke deltakelsen fra fastleger på relevante samhandlingsarenaer gjennom økt ressursbruk
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6.5 Samhandlingsarenaer
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Tiltak knyttet til utfordringer som kan løses lokalt:
1. Utvide bruk av videokonferanse. Sørge for at alle aktører (også kommunene) er koblet opp mot Helsenettet. Ta i bruk 

ACANO-løsninger for dialog med pasienter og samarbeidspartnere
2. Kompetanseheving på bruk av eksisterende systemer (datadisiplin)
3. Etablering av integrert avviksystem

Utfordringer som må løses på nasjonalt/overordnet nivå
1. Manglende digital samhandling omkring individuel plan (IP). Se på Lov om pasientjournal og mulige juridiske hinder for 

god samhandling
2. Videreutvikle elektronisk samhandling utover epikrise og PLO-meldinger (sanntidskommunikasjon, sømløshet)
3. Etablere felles strategi for innkjøp av IKT-systemer
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6.6 Teknologi
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