
Plan- meldingsarbeid  
  Aktivitet  Ansvarlig  

for realisering  

Tidsramme 

Ferdigstilling  

Ressurser Styringsdokument 

Utvikling av 

spesialisthelse-

tjenesten i Agder  

  

Utviklingsplan (UP2035), kort og langsiktig strategi for SSHF 

SSHF skal oppdatere strategiplanen for en ny treårsperiode, og fullføre Utviklingsplan 

2035 innen 2017. Planene ses under ett, og målet er å få til en mer helhetlig plan, med 

tiltakslister, som vil være lettere å ta i bruk. Kommunene deltar i arbeidet. 

SSHF v/  

Per W. Torgersen, 

Birgitte Langedrag 

Høst 2018  Egenfinansiering Melding ST. 11. 

Nasjonal helse- og 

sykehusplan 

(2016-19)  

St. Meld 47.(2008-

09) 

Samhandlingsrefo

rmen)  

Utvikling av 

samhandling 

innenfor Psykisk 

helse- og rusfeltet 

Samhandlingsmelding psykisk helse /rus 
Kommunene i Agder og Sørlandet sykehus HF skal utarbeide et felles 
kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig, strategisk utvikling av rus- og psykisk 
helsefeltet i regionen.  
Samhandlingsmeldingen vil angi retning for strategisk utvikling og peke på strategiske 
utviklingsområder. 

Prosjektleder  

Ragnhild Marie 

Sørensen, 

Kristiansand 

kommune 

Vår 2018  Spleiselag  Melding ST. 26 

(2014-15) 

Fremtidens 

primærhelsetjene

ster Nærhet og 

helhet  

Melding ST. 11. 

Nasjonal helse- og 

sykehusplan 

(2016-19)  

St. Meld 47.(2008-

09) 

Samhandlingsrefo

rmen) 

Aktivitetsoversikt samhandling 2017-2018  

OSS nivå   



Digitalisering - E-helse og velferdsteknologi  

  Aktivitet  Ansvarlig  

for 

realisering  

Tidsramme 

Ferdigstillin

g 

Ressurser  Styringsdoku

ment 

Telemedisin Telma Telemedisinske løsninger på Agder  

http://www.telma.no/  

Mål: utvikle gode pasientforløp for kronikere med oppfølging i 

egne hjem via avstands oppfølging. 

Pasienter sender inn egenregistreringsskjema og evt målinger 

via et nettbrett til telemedisinsk sentral. Det gjennomføres 

videosamtaler mellom helsepersonell og pasienten etter 

behov, hvor pasienten får bl.a. veiledning og rådgivning ift sin 

helsetilstand. 

Kristiansand 

kommune  

V/Wenche P. 

Dehli  

2019 Egenfinansier

ing 

Midler fra 

Forskningsråd

et   

  

Telemedisin/ 

velferds-

teknologi 

3P, «Patients and professionals in productive teams» 

Mål om «one-point-of-contact» for pasienter med langvarige, 

kroniske tilstander og deres pårørende, samt bedre kontinuitet i 

behandlingsforløpet. Det er ønskelig å styrke det tverrfaglige 

samarbeidet rundt pasienten gjennom bruk av innovativ 

teknologi og etablering av multidisplinære team, der pasienten 

er et sentralt medlem av teamet, sammen med fagpersoner fra 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.   

 

RHF  

 

Kommunal 

repr.  

Åse 

Hobbesland, 

Risør 

2018  RHF 

Egenfinansier

ing  

  

  

http://www.telma.no/


System- samhandlingsutvikling 

  Aktivitet  Ansvarlig  

for realisering  

Tidsramme 

Ferdigstilling 

Ressurser  Styringsdokum

ent 

Pasientforløp Læringsnettverk for gode pasientforløp 

I regi av Kunnskapssenteret og KS for både sykehus og 

kommunene; 

-Utvikle bedre pasientforløp som oppleves helhetlige, koordinerte 

og trygge av pasienter og tjenesteytere. 

  

SSHF v/kjetil 

Juva  

Kommuner ved 

samhandlings-

koordinatorer  

Høst 2018 Egeninnsats 

Samhandlings-

midler  

Melding ST. 26 

(2014-15) 

Fremtidens 

primærhelsetje

nester Nærhet 

og helhet  

Melding ST. 11. 

Nasjonal helse- 

og sykehusplan 

(2016-19)  

Integrering av 

fastleger i 

samhandlingen  

Samhandling med fastleger  

Fastlegene, kommunene på Agder og SSHF gjennomfører en felles 

kartlegging av muligheter og rammer for involvering og 

samhandling. 

 

Partssammens

att 

arbeidsgruppe 

Ledet av SSHF 

v/Kjetil Juva  

Høst 2017  Samhandlings-

midler  

  

Kompetansedelin

g 

Kompetansehevingsplan utarbeides for alderspsykiatri, rus og 

demens for kommunene og SSHF på Agder 

 

Partssammens

att 

arbeidsgruppe 

ledet av as 

Høst  2017  Egeninnsats   

Avtaleverket  Gjennomgang av samhandlingsavtaleverket med målsetting om å 

sikre en dynamisk og fremtidsrettet avtalestruktur 

? 2018? Spleiselag    

Avviksoppfølging  Årlig presentasjon av meldte avvik til/fra kommuner/SHHF avvik 

knyttet til delavtaler og samhandling  

SSHF v/Bente 

Sandvik Kile  

  Egeninnsats    

Felles 

lederutvikling 

innen 

samhandling for 

OSS 

OSS på Agder er invitert av HOD (via KS og HSØ) til å være med å 

utvikle et ledelsesutviklingsprogram på toppledernivå. Dette er en 

oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og 

Primærhelsemeldingen. Agderfylkene og Nord-Trøndelag er 

invitert KS konsulent står for prosjektledelsen. Arbeidet videre skal 

forberedes sammen med OSS, for å identifisere 

prioriteringsområder.  

? KS- Agenda  2018  ? Melding ST. 26 

(2014-15) 

Fremtidens 

primærhelsetje

nester Nærhet 

og helhet  

Melding ST. 11. 

Nasjonal helse- 

og sykehusplan 

(2016-19)  


