Til
Styremedlemmer i Østre Agder
Andre deltakere på møtet
Arendal 14.april 2016

Referat fra styremøte i Østre Agder tirsdag 12.april 2016 på Thon
hotell Slottsparken i Oslo.
Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune, Ordfører Reidar Saga,
Åmli kommune, Opposisjonsleder Anders Kylland – Arendal kommune, Ordfører Kirsten
Helen Myren, Vegårshei kommune, Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, ordfører
Inger Løite, Gjerstad kommune og ordfører Ove Gundersen, Froland kommune.
Ordfører Robert Cornels Nordli, Arendal kommune hadde forfall og for han møtte
varaordfører Terje Eikin. Ordfører Kjetil Glimsdal, Grimstad kommune hadde forfall, men
vararepresentant kunne ikke møte.
Styreleder Per Kristian Lunden ledet møtet.
Fylkesordfører Tellef Inge Mørland møtte.
Fra rådmennene møtte: Christina Ødegård, Åmli, Trond Aslaksen, Risør, Harald Danielsen,
Arendal, Ole Petter Skjævestad, Vegårshei og Torill Neset, Gjerstad. Ass. fylkesrådmann
John G. Bergh fra Aust-Agder fylkeskommune møtte.
Willy Hægeland, Froland, Bjørn Kristian Pedersen, Grimstad og Øyvind Johannesen,
Tvedestrand hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Under behandlingen av sak 28/16 deltok utreder Rune Holbæk fra Agenda Kaupang as.
Under behandlingen av sak 29/16 deltok prosjektleder for oppfølging av Strategisk
næringsplan for Østre Agder Bård Birkedal.
Spesialrådgiver Ragnar Holvik fra Grimstad kommune møtte som observatør for kommunen
under styremøtet med bakgrunn i at verken ordfører eller rådmann kunne være tilstede på
møtet.

SAKSLISTE:
Sak 27/16

Godkjenning av referat fra styremøtet 18.mars 2016
Vedlagt følger referat fra styremøtet
Vedtak:
Referatet godkjennes.

Sak 28/16

Utredning av framtidig KØH-løsning for kommunene i Østre Agder.
Rune Holbæk fra Agenda Kaupang as presenterer rapporten de har utarbeidet
på oppdrag av Østre Agder. Hans presentasjon følger referatet som en hjelp til
det videre arbeidet med en framtidig felles KØH-løsning for Østre Agder.
Vedtak:
Styret tar utredningen til orientering og vil behandle forslag til anbefalt
framtidig KØH-løsning når det foreligger en innstilling fra sekretariatet.
Denne anbefalingen må behandles i kommunestyrer og bystyrer før endelig
vedtak kan gjøres.

Sak 29/16

Politisk ledelse av Østre Agders felles næringssatsning.
Vedtak:
Prosjektleder Bård Birkedal og Østre Agder næringsforum utarbeider
prioritert forslag til satsninger for oppfølging av Østre Agder strategisk
næringsplan, og inviteres til en felles samling med styret for å drøfte
forslaget. I forslagene ber en om at det inngår et opplegg for i hvilken form
Østre Agder næringsforum anbefaler at drøftingen av næringssaker med styret
bør skje.

Sak 30/16

Videreføring av Østre Agders støtte til felles legekonferanse Agder 2017.
Vedtak:
Østre Agder bidrar som i 2016 med kr.25.000 til arrangementet
Legekonferansen Agder 2017.

Sak 31/16

Forslag til innkjøp av Utstyrspakke for TILT i hjemmetjenestene i Østre
Agder kommunene (TILT- tidlig identifisering av livstruende tilstander)
Vedtak:

Styret for Østre Agder vedtar å igangsette prosjektet TILT(tidlig
identifisering av livstruende tilstander). Prosjektet tilføres kr.1.500.000 fra
KØH fondet. Prosjektet skal ha eget prosjektnummer. Tidsramme for
prosjektet er 2016 og 2017.
I samsvar med prosjektskissens premisser er ramme for innkjøp av utstyr
kr.1 360 000. 25% av denne summen forutsettes å være egenandel for
kommunene.
Resten av prosjektsummen skal benyttes til opplæring av medarbeidere i
kommunenes hjemmetjenester i TILT innenfor den tidsrammen som
prosjektet har. Midlene skal kunne nyttes til opplæringstiltak i hver enkelt
kommune og til felles opplæringstiltak rettet mot instruktører og
nøkkelpersonell i kommunene.
Sak 32/16

Status for kommunereformarbeidet.
Styreleder gav en redegjørelse for status i drøftingene mellom de fem
kommunene i 5K-øst.

Sak 33/16

Eventuelt
Arendalskonferansen 8.juni til 10.juni
Sekretariatet videreformidler informasjon til styret om konferansen så snart
slik informasjon foreligger.

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder

Drøftingsdokument for Østre Agders behandling av Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan
2018-2029
Høringsfrist for Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 er 1.juli 2016. Nasjonal
transportplan 2018-2027 – Utfordringer for framtidens transportsystem – Hovedrapport fra analyseog strategifasen.
Forslag til vedtak:
Styret i Østre Agder stiller seg bak målet for NTP om å skape et framtidsrettet transportsystem, med
hovedmål knyttet til framkommelighet og transportsikkerhet, og med vekt på å redusere de negative
virkningene for klima og miljø.
Styret har følgende innspill til forslaget, fordelt på temaene veg, jernbane og kyst:
VEG








Styret er kritisk til et ensidig ensidig fokus i NTP på vegnettet i de mest sentrale
byområdnene i Norge. Det er urimelig at denne satsningen skal gjelde på alle områder. Styret
oppfordrer til at gang- og sykkelveisatsning må omfatte alle områder i landet der det ligger til
rette for sykling. Også tiltak for universell utforming i kollektivnettet må gjøres gjeldende for
hele landet.
Styret vil påpeke at valget av E134 som sørlig forbindelse mellom Østlandet og Vestlandet må
bidra til økt prioritet for Rv41 som viktig forbindelseslinje mellom denne del av stamveinettet
og internasjonal fergeforbindelse. Derfor må forbedringer av strekningen Herefoss til
Hynnekleiv flyttes opp fra gjennomføring ved høy ramme til gjennomføring med middels
ramme.
Styret forutsetter at rammene til Nye Veier AS gir rom for planavklaring av ny E18 Risør –
Tvedestrand tidlig i planperioden. Styret er bekymret for standardspranget som vil være på
strekningen Risør – Tvedestrand når nye E18 står ferdig mellom Tvedestrand og Arendal i
2019. Statens vegvesen må gis bevilgninger til å sikre strekningen med midtdeler innen ny
E18 mellom Tvedestrand og Arendal åpner.
Styret støtter forslaget i vedlegg 6e om at strekning fra Harebakken til Barbu og fra Barbu til
Strømsbu endres fra fylkesvei til riksvei, men mener at endringen burde gjelde hele
strekningen fra Harebakken til Eydehavn havn. Samt at nasjonale myndigheter legger til
grunn i NTP at den nye forbindelse fra E18 til Krøgenes som inngår i E18 utbyggingen får
riksveistatus.

 NTP må angi en strategi for hvordan fylkesveinettet skal kunne fornyes og forbedres.
JERNBANE
 Styret anmoder om at planarbeidet for ny Grenlandsbane videreføres i ny NTP i kommende
fireårsperiode og at en ved neste revisjon av planen avsetter midler til å komme i gang med
byggingen. Ny stasjon på Brokelandsheia må bli et sentralt knutepunkt for jernbanetilbudet
for byene fra Risør til Grimstad.
KYSTVERK

 Styret anmoder om at Eydehavn havn blir del Norges stamnetthavner. Herunder at havna får
en forsvarlig veitilknytning til E18
 Sikring og merking av farleder også for fritidsbåter må prioriteres.
 Styret ønsker økt fokus på sjøen som en akse for miljøvennlig kollektivtrakfikk og foreslår
etablering av et pilotprosjekt for å øke bruken av sjøen til kollektivtrafikk, herunder elektrisk
drift av ferger.

Begrunnelse for styrets vedtak
Kommunene i Østre Agder stiller seg bak det overordnede målet for NTP om å skape et
framtidsrettet transportsystem, med hovedmål knyttet til framkommelighet og transportsikkerhet,
og med vekt på å redusere de negative virkningene for klima og miljø. Samfunnsnytte og effektiv
iverksetting av tiltak ligger til grunn for prioriteringer. Tiltakene legger grunnlag for høy verdiskaping i
samfunnet og bidrar til å ivareta folkehelse på en god måte. Hele reisekjeden skal være universelt
utformet.
Kommentarer til anbefalinger i planforslaget
Kommunene i Østre Agder har forståelse for at utfordringene i sentrale byregioner gjør det viktig å
prioritere miljøvennlig, sikre og tilgjengelige byområder, men vil stille spørsmål om dagens
prioriteringer i vei og banesektor gir grunnlag for å ivareta vedlikeholdet av eksisterende
infrastruktur i hele landet. Det sterke fokuset på de sentrale stamveiene har dessverre gitt som
konsekvens at fornying og forsterking av viktige regionale og lokale veier uteblir, og at dette veinettet
får redusert standard. Samlet gir dette bedre standard mellom landsdelene, men utfordringer i lokale
bo- og arbeidsmarkeder. Kommunene i Østre Agder vil derfor be om at det utformes en strategi for
fylkeveinettet og at fylkeskommunene blir gitt økonomiske rammer, slik at de viktigste delene av
dette veinettet kan få vesentlig hevet standard.
Kommunene i Østre Agder mener at innretning på NTP over tid vil bidra til å svekke grunnlaget for
verdiskaping i store deler av landet. Svært mye av landets næringsliv har sin basis i utnyttelse av
naturgrunnlaget. Markant svekket standard på infrastrukturen i distriktene vil undergrave
forutsetninger og muligheter til framtidig næringsutvikling. Regionen stiller seg bak ønsket om at
framtidig vekst i transportbehovet i sentrale strøk skal ivaretas gjennom gange, sykkel og
kollektivtrafikk. Kollektivnett og transportårer for myke trafikkanter må som konsekvens av målene
for samferdselspolitikken prioriteres, mens videre veiutbygging i sentrale strøk bør begrenses.
Frigjorte ressursene bør kunne nyttes bedre til sterke satsning på moderne jernbaneinfrastruktur og
til standardheving på veinett i deler av landet der det ikke finnes alternativ til bil. Østre Agder
anbefaler at en undersøker nærmere hvilke muligheter som ligger i miljøvennlig kollektivtrafikk på
sjø.
I jernbaneprogrammet Inngår enorme investeringer i Østlandsområdet. I det foreliggende
planforslaget mangler perspektiv på grep som kan bidra til at det nasjonale jernbanenettet mellom
landes største byer skal kunne dekke en større del av transportbehovet. Det ligger element av dette i
Ringeriksporten med vesentlig redusert reisetid mellom Oslo og Bergen. Tilsvarende grep med
sammenknytning av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ville skape et banetilbud med godt

befolkningsgrunnlag i hvert fall fra Kristiansand til Oslo, med befolkningskonsentrasjoner som
Kristiansand, Østre Agder, Grenland, Larviksregionen, Sandefjord/Tønsberg, Borre/Holmestrand,
Drammensregionen, Asker, Bærum og Oslo. I høyhastighetsanalysen var tiltak på Sørlandsbanen det
som ga størst samfunnsmessig nytte. Østre Agder ber om at nasjonale myndigheter hever
ambisjonsnivået for jernbanenettets rolle som en bærebjelke for kollektivtransport også på
mellomlange distanser. Derved begrenses behovet for ytterligere flyplass investeringer. I Sverige har
satsningen på jernbane vist hvilket potensial som ligger i overgang fra bruk av fly og bil til jernbane.
SJ satsning på strekningen Oslo – Stockholm og publikumsmottakelse av reisetilbudet viser at slik
satsning effektivt vil redusere behovet for mer infrastruktur for fly. Det er en åpenbar svakhet i NTP
at prioriteringene for luftfart er frikoplet fra satsningen på de tre andre bærende faktorene i
transportsektoren vei, jernbane og bybanetilbud og transport på sjø.
Ressursanslag for innsats i transportsektoren
I tabellen vises fordelingen i mill.kr.(2016-verdi) unntatt luftfart

SUM
Kap 1330 post x Bymiljøavtaler
Kap 1330 post 61
Belønningsordningen
Andel %
VEG
Andel %
JERNBANE
Andel %
SJØ
Andel %

Lav ramme

basis ramme

middels ramme

Høy ramme

2018–2029

2018–2029

2018–2029

2018–2029

573 600

716 400

860 400

932 400

15 100

33 090

49 910

49 910

13 620

13 620

16 620

16 620

5,01

6,52

7,73

7,14

346 100

418 460

463 530

506 350

60,34

58,41

53,87

54,31

182 700

229 810

305 890

328 150

31,85

32,08

35,55

35,19

16 080

21 420

24 440

31 360

2,80

2,99

2,84

3,36

Tabellen viser at nasjonen planlegger bruk av store samfunnsressurser i samferdselssektoren. Med
bakgrunn i at landets mest utpregende vekstregioner prioriteres i satsningene spesielt i forhold til
bymiljøavtaler, belønningsordninger og jernbanesatsninger så står vi overfor en satsning som i
vesentlig mindre grad enn tidligere vil bidra til å spre nasjonale investeringer. Føringene for at de ni
største byområdene prioritereres med henblikk på investeringer i form av gang- og sykkelveier
forsterker inntrykket av en plan med for snevert perspektiv på behovene rundt i landet. Mellomstore
byer som Arendal og Grimstad faller utenom satsingsfeltet for økt bruk av sykkel selv om de
mellomstore byene, som de tilhører, med begrensede avstander mellom barnehage, skole, service og
arbeidsplasser burde være særlig velegnet for mer sykkel bruk. Når en i tillegg forventer bruk av 50
mrd kr fram til 2030 på kollektivtransport utenom jernbane i de ni største
befolkningskonsentrasjonene så forsterkes sentraliseringseffekten av planforslaget.

Med bakgrunn i tidligere prioriteringer vil Sørlandet og Grenland nyte godt av satsningen på
utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad, men rammene Nye veier har for utbyggingen gjør at det
er usikkerhet knyttet hva som vil bli iverksatt av utbygging ut over Tvedestrand-Arendal og parsellen
med motorvei i Bamble. Verken Grenlandsparsellen eller firefelt mellom Arendal og Grimstad kan
regionen se at er sikret gjennom det foreliggende planforslaget. Likeledes mangler en signaler for
hvilken standard som en for framtiden kan forvente mellom Tvedestrand og Akland i Risør. E18 som
stamvei vil derfor i overskuelig framtid framstå som en vei med meget varierende standard på ulike
strekningene. Ansvaret for den helhetlige utviklingen av strekningen er tillagt Nye veier, men
regionene er bekymret for om de er tildelt midler som gir rom for gode løsninger på hele
strekningen. Erfaringene med samarbeidet med Nye veier knyttet til Arendal – Tvedestrand er at de
foretar en meget streng prioritering av satsninger de har rom for innenfor sine begrensede ressurser.
Med bakgrunn i det nasjonale valget av E134 som bærende akse for sydlig forbindelse mellom
Østlandet og Vestlandet, så overser NTP samspillet mellom veinettet som forbinder denne nasjonale
aksen med internasjonal tilknytning over Kristiansand havn. Både Rv.41 og Rv.9 har vesentlige
mangler for å framstå som velegnede akser for tungtrafikk mot kontinentet. Det at det ikke ligger en
nasjonal korridor gjennom Agder og Øvre Telemark som knytter seg på den sørlige korridor mellom
Oslo og Haugesund er uheldig. Hvis transporttallene på denne aksen i dag er for lave til en slik status
så kan det tilskrives veinettets manglende attraktivitet for tungtrafikken.
Drift, vedlikehold, sikkerhet og universell utforming
Planforslagets sterke vekt på vedlikehold er viktig og nødvendig. Dessverre er deler av veinettet i vår
region, også på stamveinettet, i så svak stand at vedlikehold ikke strekker til. Derfor må det bygges
en helt ny vei fra grunn av. Vi er usikker på om NTP tar denne utfordringen inn over seg. Rv.41 er på
deler av strekningen Kristiansand til Brunkeberg nå på noen strekning i et så sterkt forfall at det må
gjøres arbeid som går langt ut over ordinært vedlikehold.
Over tid har arbeidet for økt trafikksikkerhet gitt meget gode resultater. Når tallet på drepte og
alvorlig skadde falt fra 1593 i 2000 til 821 i 2016 så er det nesten ikke så en kan tro at en så hurtig
forbedring er mulig. Når en nå setter måltall helt nede på 350 i 2030 så kan det virke urealistisk, men
Østre Agder stiller seg fullt bak planens høye ambisjoner på dette felt.
Dessverre har ikke sikkerheten på sjøen hatt en like positiv trend som utviklingen i veinettet. Det
settes av midler over NTP til merking og sikring. Erfaringen i vår region er at mange alvorlige ulykker
med fritidsfartøy skjer om natten. God merking bidrar til å begrense ulykkestallet, men
holdningsskapende arbeid samt kontrollvirksomhet må til for å få ned ulykkestallene.
Staten hadde en betydelig satsning i form av bidrag til lokal innsats for å bygge om eksisterende
busstopp med sikte på å oppnå universell utforming. Derfor er vi nå i en situasjon der Statens
vegvesen iverksetter tiltak for å oppnå universell utforming på hovedveinettet, mens det for stopp
som ligger på det kommunale veinettet og som betjener mange beboere ikke finnes
stimuleringsmidler. Også i forhold til denne innsatsen skal de ni største byregionene prioriteres. Det
oppleves som urimelig at muligheten for stimulanser for slik tilrettelegging skal begrenses til deler av
landet.
Omklassifisering av fylkesveier til riksveier

I Aust-Agder foreligger det forslag om omklassifisering av Fv 410 Harebakken x E18 Langsæ –
Barbu/Kystveien og fv 420 Langsæ x fv 410–Strømsbu x fv 42 til riksvei. Østre Agder anmoder om at
den strekningen som utvidelsen omfatter bør utvides med strekningen fra Barbu og til Eydehavn
havn. Videre bør forbindelsen mellom Krøgenes og E18 få status som riksvei.

SAMARBEIDSAVTALE FOR LEGEVAKTEN I ARENDAL

1. Formål

Legevakten i Arendal (heretter kalt Legevakten) skal sikre at de som bor eller
oppholder seg i Arendal kommune, og innbyggere fra kommuner som Legevakten har
avtale med, får forsvarlige legevakttjenester.
Legevakten er et vertskommunesamarbeid organisert etter kommunelovens
§ 28-1, b.

2. Deltakerne
Deltakerne i Legevakten er de kommuner som har inngått denne avtale, og de kommuner
som senere tiltrer Legevakten, se avtalens pkt. 3.

3. Vertskommunens ansvar
Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjett- og arbeidsgiveransvar.
Kommunen står for den daglige ledelse av Legevakten og er sekretariat for Legevaktens
administrative organ (LAO).
Vertskommunen kan inngå avtale med nye kommuner om deltakelse i Legevakten.
Før nye avtaler inngås skal LAO uttale seg.

4. De øvrige kommuners ansvar
De øvre deltagende kommunene kjøper tjenester av Arendal kommune i henhold til
vilkårene i denne avtalen.
De deltakende kommuners fastleger plikter å delta i legevaktordningen, hvis ikke annet er
avtalt, eller det er gitt fritak fra dette etter avtalens pkt. 5

5. Vaktordning m.v.
Fastlegene i de samarbeidende kommuner plikter etter Sentral forbundsvis særavtale
mellom KS og Den norske Legeforening (SFS 2305), §§ 7, 8 og 9, å delta i Legevakten.
Legevakten har åpent hele døgnet, hver dag, hele året. På hverdager i perioden 08:00 –
15:00 ivaretas legebemanningen av fast ansatt legevaktslege (”daglegevakt”). I alle øvrige
tidsrom ivaretas legebemanningen av fastlegene i de samarbeidende kommuner.

Overlege for akuttmedisinske tjenester i Østre Agder samarbeidet (Legevaktsoverlegen) har
ansvar for å utarbeide vaktlister i henhold til gjeldende regler og rutiner.
6. Styrende organer og deres oppgaver
a. Legevaktens administrative organ (LAO)
Lederne for helse, omsorg og levekår i de deltakende kommunene utgjør LAO.
Vertskommunen kan forelegge saker for LAO som administrasjonen i vertskommunen
ønsker uttalelse/råd om.
LAO kan selv ta opp saker med vertskommunen som organet mener har betydning for
Legevaktens funksjon.
LAO skal uttale seg før vertskommunen inngår avtale med nye kommuner om deltakelse
i Legevakten.
b. Legefaglig utvalg (LFU)
LFU består av en tillitsvalgt lege fra hver av de deltakende kommunene.
LFU innkalles når Legevaktsoverlegen eller en eller flere tillitsvalgte ønsker det.
LFU vurderer de faglige rutiner og prosedyrer for legevakten, og fremmer forslag for
administrasjonen i vertskommunen i saker som krever organisasjons- eller
budsjettmessige endringer.
c. Legevaktsoverlege
Overlege for akuttmedisinske tjenester i Østre Agder samarbeidet (Legevaktsoverlegen)
skal fungere som sekretær for LFU.
Legevaktsoverlegen saksbehandler og avgjør søknader fra fastleger om fritak fra
legevaktsarbeid i samarbeid med enhetsleder for legevakt, etter gjeldende nasjonale og
lokale regler.
7. Internkontroll
Den enkelte kommune delegerer til Arendal kommune å føre internkontroll ved Legevakten
for å sikre at tjenestene som utføres er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift.
Arendal kommune er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde internkontrollrutiner, samt
gjennomføre årlig internkontroll på tjenestestedet Legevakten etter gjeldende lover og
regler.
Arendal kommune forplikter seg til å sende tertialrapporter, virksomhetsplaner og årsplaner
til de deltakende kommuner, samt å informere om vesentlige avvik som avdekkes ved
internkontroll.
Arendal kommune har ansvar for å kalle inn LAO til 2 møter:
a) Ett møte for gjennomgang av planlegging, drift og resultater ved Legevakten. Dette
møtet kan koordineres med rådmennenes budsjettmøte, jfr. pkt 6 a.
b) Ett møte hvor internkontroll er tema

Det er anledning til å be om ekstraordinære møter i LAO dersom det skulle komme saker
som er nødvendig å behandle mellom planlagte møter.
Den enkelte deltakerkommune lager egne internkontrollrutiner/internkontrollskjema for:
 Kontaktperson i kommunen, og hvem denne rapporterer til.


Rutiner for formidling og behandling av mottatte dokumenter og informasjon fra
Arendal kommune.

8. Finansiering/økonomi
Netto driftsutgifter fordels prosentvis på de deltagende kommunene etter innbyggertall pr.
31.12 i regnskapsåret.
Arendal kommune fakturerer A-konto de øvrige deltagende kommunene en gang pr. år, med
betalingsfrist 1. juli. Endelig oppgjør for regnskapsåret foretas i sammenheng med
revisjonsbekreftet regnskap.
Dersom endelig regnskap for Legevakten viser regnskapsmessig overskudd, skal
vertskommunen overføre beløpet på bundet fond.
Dersom endelig regnskap for Legevakten viser regnskapsmessig underskudd, og fondsmidler
fra tidligere år ikke dekker underskuddet, skal hver enkelt deltakerkommunens andel av
underskuddet legges til ved A- kontobetalingen for kommende regnskapsår.

9. Oppsigelse/oppløsning
Hver av deltakerne kan si opp avtalen med 1 års varsel fra 01/01. Det gis ingen form for
økonomisk kompensasjon til en kommune dersom den velger og si opp avtalen og tre ut av
samarbeidet.

10. Tvister
Enhver tvist om forhold etter avtalen, eller med utspring i denne, avgjøres ved frivillig
voldgift i henhold til tvisteloven § 7-1.

Østre Agder
Saksfremlegg
Vår saksbehandler: Ståle Sjaavaag, prosjektleder KØH delprosjekt 4, Telemedisinsk samhandling

Saksgang:
saksnr.

utvalg
Østre Agders fagutvalg for eHelse og
velferdsteknologi

Møtedato

Helse- og omsorgslederforum

20.05.16

Styret Østre Agder

03.06.16

10.05.16

Telemedisin
Forslag til vedtak:
Østre Agders fagutvalg for ehelse og velferdsteknologi anbefaler at prosjektene Telemedisin i utredning
og oppfølging av enkeltpasienter og Telemedisinsk samhandling innen KØH blir iverksatt slik det
fremgår av vedlagt styringsdokumenter. Kostnader for prosjektene i 2016 tilsammen: kr 1.500.000,- .
Fagutvalget viser til at prosjektet er forankret i strategisk rammeplan for velferdsteknologi og ehelse med
tilhørende tiltaksplan, og påpeker at prosjektet ses i sammenheng med våre andre prosjekter inne ehelse
og prosjekt Gode pasientforløp.

Saksutredning
Denne sluttrapporten beskriver status i Østre Agders samarbeid om utredning av muligheter for å ta i bruk
telemedisinske løsninger i behandling av ulike bruker – og pasientgrupper.
Rapporten viser til prosjekter både i Norge og andre land hvor bl.a videomøter/videokonferanse brukes i
forbindelse med behandling av pasientgrupper både innenfor psykiatri, ved livsstils-endringer, ved
kommunale ø – hjelps tilbud og ved utskrivning av multimorbide eldre som har behov for omfattende
kommunale helsetjenester etter opphold på sykehus.
Hjemmebehandling av kronikere, omtalt som medisinsk avstandsoppfølging i rapporten , er et nasjonalt
satsingsområde. Medisinsk avstandsoppfølging defineres som en planlagt og avtalt oppfølging med
pasienten hvor pasienten selv gjør medisinske målinger, og som registreres og følges opp av kvalifisert
helsepersonell som befinner seg et annet sted (eks på en legevakt med utvidet oppgaver eller en
telemedisinsk sentral/ responssenter).
Gevinstrealisering ved å ta i bruk medisinsk avstandsoppfølging har til hensikt å etablere og organisere
bedre pasientforløp med bl.a reduserte reiseavstander for pasientene og reduserte transportkostnader for
pasient og samfunnet. Det kan også bidra til mer økonomisk bærekraftige tjenester. Sluttrapporten
beskriver kort ulike prosjekter med medisinsk avstandsoppfølging både i Norge og utlandet, hvor Østre
Agder har deltatt i et regionalt prosjekt, United 4 Helath.
Sluttrapporten belyser hvordan utprøving/aktiviteter i delprosjektet har avdekket kjente barrierer ved
introduksjon av og forsøk med nye teknologiske løsninger i samhandlingen mellom bl.a sykehus, fastlege
og kommunal pleie – og omsorgstjeneste. Kjennetegn er at den enkelte virksomhet undervurderer
oppstartskostnader, ikke lagt til rette for nye organisatoriske løsninger og arbeidsformer. Bruk av enkle

tekniske arbeidsverktøy som videoutstyr og andre installasjoner, krever justerte informasjons- og
samhandlingsrutiner rundt pasientene, og som igjen forutsetter at oppgavefordeling – og rutiner må
endres. Det krever justeringer i organisasjonene og tilførsel av ressurser i form av tid og penger. Det er
avdekket utilstrekkelig lederstøtte i gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektet anbefaler å videreføre en felles satsing på utvikling av telemedisinske løsninger og medisinsk
avstandsoppfølging. Betydningen av å se felles prosjekt om utvikling av responstjeneste og
trygghetsteknologi i sammenheng med medisinsk avstandsbehandling understrekes.
Responstjeneste er en samlet betegnelse på kartlegging av bruker/pasientens behov, teknisk oppkopling
mellom brukerens hjem og kommunenes kompetansepersonell og tilbakemelding fra helsepersonell til
pasient om råd og behandling. Arbeidet med medisinsk avstandsoppfølging bør også sees i sammenheng
med utviklingsprosjektet ”Gode Pasientforløp” hvis dette fortsetter som et felles prosjekt i Østre Agder.
Prosjektet ”Telemedisinsk samhandling” er finansiert gjennom felles fondsmidler fra kommunene i Østre
Agder. Utgiftspostene er primært lønn samt utstyr, tekniske installasjoner og møtevirksomhet

Budsjett
Telemedisin i samhandling innen KØH
Lønn inkl sos. utg prosjektleder 40%

360.000,-

Innkjøp utstyr (Feviktun og ambulerende KØH)

100.000,-

Kostnader til IKT Agder/ konsulent

50.000,-

Driftskostnader

10.000,-

Reise

10.000,-

Sum

530.000,-

Telemedisin i utredning og oppfølging av enkeltpasienter
Lønn inkl sos. utg prosjektleder 60%

540.000,-

Lønn inkl sos. utg drift telemedisinsk sentral 20%1

180.000,-

Opplæring, møter, ekskursjoner

150.000.-

Abonnementer og andre driftskostnader TMS

30.000,-

Driftskostnader UKP

20.000,-

Utsyr til UKP

50.000,-

Sum

970.000,-

1

Drift av TMS må sikres, men med lite pasient grunnlag må driften tilpasse dette

Vedlegg
Sluttrapport fra delprosjekt 4 telemedisinsk samhandling KØH
Styringsdokument prosjekt telemedisin i utredning og oppfølging av enkeltpasienter
Styringsdokument prosjekt telemedisin i samhandling innen KØH
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1.

SAMMENDRAG

Denne sluttrapporten beskriver status i Østre Agders samarbeid om utredning av muligheter for å ta i
bruk telemedisinske løsninger i behandling av ulike bruker – og pasientgrupper.
Rapporten viser til prosjekter både i Norge og andre land hvor bl.a videomøter/videokonferanse brukes i
forbindelse med behandling av pasientgrupper både innenfor psykiatri, ved livsstils-endringer, ved
kommunale ø – hjelps tilbud og ved utskrivning av multimorbide eldre som har behov for omfattende
kommunale
helsetjenester
etter
opphold
på
sykehus.
Hjemmebehandling av kronikere, omtalt som medisinsk avstandsoppfølging i rapporten , er et nasjonalt
satsingsområde. Medisinsk avstandsoppfølging defineres som en planlagt og avtalt oppfølging med
pasienten hvor pasienten selv gjør medisinske målinger, og som registreres og følges opp av kvalifisert
helsepersonell som befinner seg et annet sted (eks på en legevakt med utvidet oppgaver eller en
telemedisinsk sentral/ responssenter).
Gevinstrealisering ved å ta i bruk medisinsk avstandsoppfølging har til hensikt å etablere og organisere
bedre pasientforløp med bl.a reduserte reiseavstander for pasientene og reduserte transportkostnader for
pasient og samfunnet. Det kan også bidra til mer økonomisk bærekraftige tjenester. Sluttrapporten
beskriver kort ulike prosjekter med medisinsk avstandsoppfølging både i Norge og utlandet, hvor Østre
Agder har deltatt i et regionalt prosjekt, United 4 Helath.
Sluttrapporten belyser hvordan utprøving/aktiviteter i delprosjektet har avdekket kjente barrierer ved
introduksjon av og forsøk med nye teknologiske løsninger i samhandlingen mellom bl.a sykehus, fastlege
og kommunal pleie – og omsorgstjeneste. Kjennetegn er at den enkelte virksomhet undervurderer
oppstartskostnader, ikke lagt til rette for nye organisatoriske løsninger og arbeidsformer. Bruk av enkle
tekniske arbeidsverktøy som videoutstyr og andre installasjoner, krever justerte informasjons- og
samhandlingsrutiner rundt pasientene, og som igjen forutsetter at oppgavefordeling – og rutiner må
endres. Det krever justeringer i organisasjonene og tilførsel av ressurser i form av tid og penger. Det er
avdekket utilstrekkelig lederstøtte i gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektet anbefaler å videreføre en felles satsing på utvikling av telemedisinske løsninger og medisinsk
avstandsoppfølging. Betydningen av å se felles prosjekt om utvikling av responstjeneste og
trygghetsteknologi
i
sammenheng
med
medisinsk
avstandsbehandling
understrekes.
Responstjeneste er en samlet betegnelse på kartlegging av bruker/pasientens behov, teknisk oppkopling
mellom brukerens hjem og kommunenes kompetansepersonell og tilbakemelding fra helsepersonell til
pasient om råd og behandling. Arbeidet med medisinsk avstandsoppfølging bør også sees i sammenheng
med utviklingsprosjektet ”Gode Pasientforløp” hvis dette fortsetter som et felles prosjekt i Østre Agder.
Prosjektet ”Telemedisinsk samhandling” er finansiert gjennom felles fondsmidler fra kommunene i Østre
Agder. Utgiftspostene er primært lønn samt utstyr, tekniske installasjoner og møtevirksomhet
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BAKGRUNN

2.

Prosjektgruppen for kommunalt øyeblikkelig hjelp (KØH) utredet våren 2014 ulike alternativer for
utvidelse av kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbudet i Østre Agder. En robust legetjeneste ble trukket frem
som en hovedutfordring med KØH. Dette mente prosjektgruppen måtte løses gjennom interkommunalt
samarbeid. Delprosjekt 4 fikk i denne sammenheng ansvaret for:
Utredning av telemedisinsk samhandling med SSHF gjennom å etablere et forprosjekt med Risør som
vertskommune med siktemål:
-

å sikre tilstrekkelig beslutningsstøtte fra spesialisthelsetjenesten under utredning, behandling og
oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten.
å etablere god kommunikasjon i behandlingsforløpet mellom leger og sykepleiere som har et
ansvar for pasienten
å redusere uhensiktsmessig transport av pasienter
å dempe veksten av innleggelser på sykehus

Delprosjektet hadde oppstart høsten 2014. Prosjektgruppa har bestått av Prosjekteier, prosjektleder,
eHelsekoordinator, representanter fra Arendal og Åmli kommune, representant fra LHL, fastlege fra
Risør og representant fra SSHF.
Delprosjektet skal identifisere aktuelle funksjoner og oppgaver hvor det kan legges til rette for bruk av
stasjonært og mobilt videoutstyr. Dette skal gi bedre beslutningstøtte og derved sikre bedre pasientforløp
for pasienter i Østre Agder kommunene, som har et behandlingstilbud på institusjon eller i hjemmet. I
tillegg har delprosjektet hatt ansvaret for å implementere telemedisinsk sentral, og sikre Østre Agders
deltagelse i United4health.
Styret i Østre Agder stadfestet (4.06.15 SAK 50/15) at Helse- og omsorgslederforum er styringsgruppe
for videreutvikling av KØH-prosjektet. Prosjektets styringsdokument er lagt frem for styringsgruppa og
vedtatt.
Referat fra styremøte i Østre Agder (13.03.2015, SAK 28/15): Godkjenning av KØH DELPROSJEKT 4:
TELEMEDISINSK SAMHANDLING MELLOM ØSTRE AGDER OG SSHF. Vedtak: Styret
godkjenner styringsdokument for prosjektet Telemedisinsk samhandling, dog med forbehold om at
pkt.9.2 ikke kan vedtas før avklaringene med Sørlandet sykehus HF er på plass.
Videre vedtok styret i Østre Agder (24.04.15, Sak 37/15) Utstyrsanskaffelser til KØH telemedisinsk
samhandling. Prosjektbeskrivelsen KØH Telemedisinsk samhandling med anslag på utstyrsanskaffelser
ble fremlagt. Bruk av lønnsressurser er tidligere avklart. Følgende ble vedtatt: Styret stiller inntil
kr.300.000 til rådighet for utstyrsanskaffelser knyttet til KØH telemedisinsk samhandling. Finansiering
skjer med grunnlag i avsatte midler til spesielle prosjekt under ansvar 770200 Østre Agder KØH.
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3.

PROSJEKTETS DELMÅL

Delmål

Beskrivelse

Suksesskriterier

1

Utrede om videokonferanser kan gi Videomøter er et foretrukket møte
bedre muligheter til kommunikasjon mellom sykehus og kommunal
og
koordinering
mellom helsetjenesten der dette er naturlig
helsetjenestene i pleie – og omsorg i
kommunene
i
Østre
Agder,
fastlegene og sykehuset.

2

Utrede
hvordan
telemedisinske
løsninger
(videomøter
og
videokonferanser) kan brukes til
praktisk
tilrettelegging
av
kompetanseoverføring
og
kompetansehevingstiltak.

3

Det
skal
utredes
hvilke 1 – 3 pasientgrupper er identifisert
pasientgrupper
telemedisinske
løsninger kan være egnet for i
forbindelse
med
diagnose,
behandling og rehabilitering og
utvikle indikatorer som viser
kost/nytte
og
mulig
gevinstrealisering ved bruk av
telemedisin

4

Delprosjektet skal sikre at erfaringer
har overføringsverdi til øvrige
kommuner i Østre Agder. Videre
skal
delprosjektet
identifisere
kritiske
suksessfaktorer
og
hindringer basert på egne erfaringer
og innhentet erfaringer fra andre
telemedisinske
prosjekter
(som
eksempelvis
United4Health,
telemedisinske prosjekter i Sogn og
Fjordane og Kongsberg).

5

Delprosjektet
tar
ansvar
for Telemedisinsk sentral er i drift i
implementering og utvidelsen av 2015
united4helath i Østre Agder
10 pasienter er med i studien

Figur 1 Prosjektets delmål
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Prosjektet spiller inn for OSS
fagutvalg for kompetanseoverføring
at det må etableres retningslinjer for
bruk av videokonferanseutstyr til
undervisning og veiledning, relatert
til delavtale 6.

Fagdag U4H
Fagdag telemedisin for Østre Agder
nov 2015
Alle kommuner samhandler via VK
innen utgangen av 2016
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4.

EKSEMPLER PÅ BRUK AV VIDEO TIL SAMHANDLING

4.1. Nettverksmøter i pasientbehandling
Prosjektet har også sett at bruk av video relatert til tjenester innen psykisk helse har store potensialer. Her
blir videomøter benyttet i forbindelse med oppfølging av kommunale pasienter som er i behandling på
rus og psykiatri institusjoner.
Når det gjelder fastlegen ser vi at videomøter med fordel kan benyttes til f.eks deltagelse i
pasientbehandling (eks HABU, Psykisk helse/Rus). Dette benyttes av fastlegen, i tilegg har det vært
møter med barneavdelingen på SSHF. Fastlegene ser også at deltagelse på møteplassen (Inkluderende
Arbeidsliv) kunne vært aktuelt, med fordrer at NAV også tar i bruk Videomøter. Fastlegen har ikke testet
dette.

4.2. Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)
Prosjektet ser at video kan muliggjøre bruk av desentraliserte KØH senger, der man har behov for en
samordning av legetjenesten. En lege kan på denne måten betjener flere KØH enheter med geografisk
avstand.

4.3. Utskrivningsklare pasienter
Samhandlingen ifm med utskrivningsklare pasienter er avtalefestet. Det er også etablert rutiner for dette.
Det meste av samhandlingen foregår på tlf eller i form av e-meldinger. Prosjektgruppen har i samarbeid
med SSHF sett at video kan styrke samhandlingen ifm utskrivningsklare pasienter med store behov for
tjenester. Prosjektet har utredet at et møte mellom kommunale behandlingspersonell (f.eks fastlege og
hjemmesykepleie), sykehus og pasient/ pårørende kan bidra til bedre avklaring på behandling etter
utskrivelse og realistiske mål for pasienten. Prosjektet har ikke fått testet dette.
Prosjektet er man blitt kjent med at region Syddanmark har satset på telemedisin på denne måten, og
følgende notat er derfor tatt med i sluttrapporten for å vise gevinstpotensialet i denne bruke av
telemedisin:
4.3.1. «Udskrivningskonference via video» ved Odense Universitetshospital, Danmark1

I grundaftalen for sundhedsaftalerne 2011-2014 er det aftalt mellem sygehuse og kommuner i Region
Syddanmark, at sygehusafdelingerne i løbet af aftaleperioden vil kunne tilbyde videostøttede
udskrivningskonferencer, hvor deltagerne ikke er fysisk sammen men kommunikerer via
videokonferenceudstyr.

1

http://www.ouh.dk/wm427903
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Videokonferencer anvendes ved behov for udvidet koordinering af udskrivelsesforløb med henblik på:
·

Fleksibel tilgang til planlægning af udskrivelseskonferencer;

·

Effektiv afvikling uden unødig transport tid;

·

At inddrage patient og pårørende;

·

At medvirke til at sikre gode udskrivelser for de patienter, hvor metoden er egnet.

"Teleudskrivningskonference" er således et redskab til understøttelse af allerede eksisterende samarbejde
om udskrivning af patienter jf. den regionale samarbejdsaftale om borger- og patientforløb, SAM:BO.
Ifølge SAM:BO kan udskrivningskonference anvendes ved komplicerede udskrivningsforløb over 24
timer, hvor der er behov for udvidet koordinering og aftale om udskrivning. Se baggrundsmateriale
nedenfor.
Formål med videokonferencen er, som ved traditionel udskrivningskonference, at planlægge den gode
udskrivelse med udgangspunkt i borgerens/patientens situation.
Videoudskrivningskonference kan afholdes, når der er brug for en afklaring af borgerens/patientens
situation og behov for hjemmepleje eller andet efter udskrivelsen. Det kan f.eks. være:
·

Hjælp til personlig pleje

·

Genoptræning eller vedligehold af funktioner

·

Forebyggelse

·

Madservice/Rengøring

·

Medicin og evt. medicindosering

·

Behandlings- og hjælpemidler

·

Bolig

·

Aftale om udskrivelsesdag og tidspunkt

I 2010 gennemførte Odense Universitetshospital - med deltagelse af afd. MH og G i Svendborg og
Afdeling G i Odense - i samarbejde med Kerteminde Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og
Langeland Kommune et pilotprojekt om at bruge videokonference til udskrivningssamtaler. Erfaringerne
fra projektet var gode, og danner nu baggrund for yderligere implementering af løsningen i hele Region
Syddanmark.
Blandt de afdelinger og kommuner, der har afprøvet teleudskrivningskonference, er der enighed om, at
den store fordel ved at holde udskrivningskonference via video er muligheden for at få borgeren
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inddraget og få lavet helt klare aftaler på én gang, således man sparer en del efterfølgende
telefonsamtaler. Videokonference giver også mulighed for at pårørende kan inddrages i højere grad. Det
kan ligeledes bruges i forbindelse med læring af personalet, f.eks. undervisning i forbindelse med
behandling af en patient, der skal hjem.
Fordelene ved anvendelse af telekonference kan desuden være en kvalitetsoptimering i form af en
hurtigere og lettere etablering af udskrivningskonference til gavn for borgeren/patienten, samt
besparelser ved at personalet i kommunen ikke bruger transporttid på vejene.
Implementeringen af udskrivningskonference via video sker som en del af regionens overordnede projekt
med at udbrede brugen af videokonference, og koordineres af projektledere fra Odense
Universitetshospital, Eva Lund og Lisbeth Jørgensen, som kan hjælpe med spørgsmål, vejledning,
oversigter over kommuner, der er klar til at bruge videokonference mm.
Eksisterende mobile videokonferenceapparater, som også anvendes til videotolkning (Tandberg E20), er
det primære valg til udskrivelsesvideokonferencer på afdelingsniveau. E20-modellen kan anvendes, hvor
der er tilgængelige netværksstik - de kan ikke køre trådløst. Se siderne med 'Hjælp til anvendelse af
udstyr' i menuen til venstre for vejledninger til videokonferenceudstyr. Andet udstyr, som afdelinger
råder over, kan også anvendes.

4.4. Pasientvurderinger i eget hjem
Ambulant KØH har meldt et behov for videosamtaler med KØH legen når de er ute hos pasienter.
Prosjektet ønsket å teste dette ved bruk av iPad, men denne har ikke lengre mulighet til å kjøre
nødvendig software. Prosjektet har sett på mulige andre løsninger, men ble bedt av sekretariatet å
avvente uttesting av en slik løsning.
Medisinsk avstandsoppfølging som vi har testet fra telemedisinsk sentral i united4health prosjektet er
også godt egnet til å foreta tilsyn av pasienter via video (se spesielt om dette i kapittel 4.8 Medisinsk
Avstandsoppfølging).

4.5. Legevakt
Det utredes nå nasjonalt hvordan legevakt har tatt i bruk videokommunikasjon. Det er flere områder for
bruk av video, der et er samhandling mot sykehus og KØH. Nasjonalt senter for legevaktmedisin ønsker
nå å utrede videobruken i Norkse legevakter. I en nært forestående spørreundersøkelse spør de:
«Har legevakten videokonferanseutstyr eller lignende for pasientkonsultasjoner?»
Ja, mellom legevakt og sykehus/spesialisthelsetjeneste
Ja, mellom legevakt og andre steder i legevaktdistriktet (legekontor, sykehjem, KAD o.l.)
Nei
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Prosjektet ser på bakgrunn av dette at vi burde innlemme legevakten i en fremtidig videreføring av
telemedisinsk samhandling.

4.6. Videobasert Akuttmedisinsk konferanse (VAKe)
Akutt sykdom og skade vil kunne kreve rask tilgang på akuttmedisinsk spesial kompetanse. Prosjektet
VAKe skal gjøre akuttmedisinsk kompetanse tilgjengelig på lokalsykehus og lokale medisinske senter.
Prosjektet skal undersøke nytteverdien av kontakt mellom behandlere lokalt, og den akuttmedisinske
kompetansen gjennom videokonferanse. Kontakten skjer i behandlingssituasjon.
Det skal utvikles og etableres en videoforbindelse mellom akutt-behandlingsrom på lokalsykehus inn til
Regional AMK. Herfra skal Universitetssykehuset gi tilgang til et bredt spekter av spesialister.
Det implementeres en videokonferanseenhet på akuttrommet ved Longyearbyen sykehus. Herfra ringes
AMK opp, og ansvarlig behandler i Longyearbyen, ber om å konferere aktuell(e) spesialist(er) på vakt på
UNN.
VAKe-prosjektet startet i 2005, og den første forbindelsen var mellom UNN og Longyearbyen på
Svalbard. Tjenesten har blitt benyttet av sykehusene i Finnmark, Kirkenes og Hammerfest. Nå er også
Narvik sykehus koblet til. I tillegg er en del mindre institusjoner, som distriktsmedisinske sentre og
sykestuer brukere.

4.7. Bruk av video til ordinær møtevirksomhet og kompetanseheving
Prosjektet har brukt videomøter som en del av sin møtevirksomhet. Videomøter er et godt alternativ til
ordinære møter, men krever en stram møtestruktur..
Prosjektet hadde et møte i november etter innspill fra samhandlingskoordinator Harry Svendsen. Lærings
og mestringssentrene (LMS) ønsker at kommunene skal overta deler av pasient opplæringen, da det er
liten oppslutning om de kurs/ opplæringstilbud som tilbys (muligens på grunn av reisevei). Som et
motsvar foreslår østre agder at det tilbys opplæring via video fra LMS, der frisklivssentralene rigger
kurslokale.. Møtet ønsket å se på mulighetene for å benytte videobasert opplæring ut mot
Frisklivssentralene. Tilstede i møte var representant fra frisklivsentral, sykehusets IT avdeling og
prosjektet. Konklusjonen var at vi utfordrer Lærings- og mestringssentrene til å tilby et slikt kurs.
Teknisk er det ingen hindringer. Harry Svendsen følger opp. Vi lar frisklivssentralen i Risør og i Arendal
være testsentraler. Vi tester om det er mulig å bruke Skype for business i Arendal i stede for et ordinært
videostudio.

4.8. Medisinsk Avstandsoppfølging
Det nasjonale velferdsteknologi programmet anbefaler kommunene å finne løsninger både innen
trygghetsskapende teknologier og løsninger for oppfølging av kronikere. Avstandsoppfølging har fått
oppmerksomhet gjennom fem ulike statlige finansierte prosjekter.
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Oslo kommune – VIS-prosjektet (bydelene St. Hanshaugen, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka,
samt Lovisenberg sykehus). Utprøvingen har fokus mot et bredt spekter av kroniske diagnoser og
omfatte ca. 200 pasienter.
Trondheim kommune har fokus mot andre grupper av personer med kroniske sykdommer enn
KOLS og skal omfatte ca. 150 pasienter.
Stavanger kommune med tett samspill med Helse Stavanger HF skal videreføre dagens utprøving
av avstandsoppfølging av med KOLS, men inkludere ca. 100 pasienter med KOLS som også har
andre kroniske sykdommer.
Sarpsborg kommune med privat oppfølgingstjeneste med mål om utprøving hos 150 pasienter
med ulike kroniske sykdommer. Privat tjenesteleverandør vil bli rekruttert gjennom en
anbudskonkurranse.

I Agder har SSHF, UIA og kommunene ønsket å videreføre United4Helath i form av en felles
telemedisinsk løsning. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom IKTpluss. Prosjektet har
fått tittelen TELMA (Telemedisinsk løsning Agder)
I januar 2013 startet EU-prosjektet United 4 Health («U4H»), med Sørlandet sykehus helseforetak
(SSHF), Universitetet i Agder (UiA), Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin (NST) i Tromsø
og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som partnere. U4H var en større EU-finansiert studie som
hadde som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor forskjellige, kliniske
områder (kols, diabetes mellitus & hjertesvikt). På Agder og i Tromsø omfattet studien pasienter med
kols (Kronisk obstruktiv lungesykdom). Prosjektet hadde også fått støtte fra Forskningsrådet
(VERDIKT-programmet) og ble et samarbeidsprosjekt mellom SSHF, UiA (Senter for e-helse og
omsorgsteknologi), forskjellige dataleverandører og kommunene på Agder, med Kristiansand kommune
som pilotkommune. Dette prosjektet hadde fokus på utbredelse av telemedisinske løsninger til alle 30
Agder-kommunene. Begge disse prosjektene avsluttes i 2015.
Fra 2016 har SSHF, UIA og kommunene i Agder representert ved de tre telemedisinsk sentralene
videreført erfaringene i fra U4H i prosjektet TELMA «Felles telemedisinsk løsning på Agder».
Prosjektets hovedmål er å etablere en telemedisinsk løsning og pasientforløp som utnytter potensialet i
telemedisin.
Konkret betyr dette at en pasient/ bruker med en forverring i sin kols, får tilbud om å følges opp via
nettbrett i sitt hjem med daglige målinger av oksygenmetning og puls via et trådløst oxymeter på fingeren
og symptomkartlegging. Resultatene sendes fra nettbrettet via Norsk Helsenett til en telemedisinsk
sentral (Kristiansand, Farsund eller Risør) hvor man etter avtale foretar videokonferanse med pasienten.
Hvis pasienten rapporterer en forverring av tilstanden, tas det kontakt for å endre på medikasjon og/eller
treffe andre tiltak om oppfølging og kontroll. Hvis det er behov for akutt-hjelp kontaktes fastlege,
legevakt og/eller AMK.
TELMA har etablert flere arbeidspakker med ulikt innhold. Østre Agder ved TMS Risør er gitt ansvaret
for 3P. Patient and professionals in team (3P).
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3P skal se på samhandlingen som er nødvendig for å følge opp pasienter på nye måter blant annet via
telemedisin. F.eks når fastlege henviser pasienter med KOLS til KØH eller pasienter innlagt KØH med
KOLS skrives ut, og det vurderes ambulant oppfølging, vil KØH ambulant team samtidig vurdere om det
er behov for telemedisinsk oppfølging. Hvis det er behov tilbys pasientene telemedisinsk oppfølging i et
multidisiplinært team.
Det multidisiplinære teamet settes sammen avhengig av pasientenes behov. Det vil i minimum bestå av
sykepleier fra ambulant KØH, KØH lege og fastlege. I tillegg vil også sykehus (eks lungepost) og
hjemmesykepleien delta der det er naturlig i pasientforløpet. Pasienten får nettbrett og de aktuelle teammedlemmene får tilgang til forløpsjournalen.
Ambulant KØH bruker Forløpsjournal til å dokumentere vurderinger og behandlingsplan. Denne
dokumentasjonen blir tilgjengelig for det multidisiplinære teamet. Telemedisinsk sentral følger opp
pasientens målinger, og Ambulant team står for utrykking.
4.8.1. Telemedisinsk oppfølging fra telemedisinsk sentral.
United4helath hadde en prosjekt protokoll som krevde at det bare var sykehuset som vurderte hvem som
skulle tilbys telemedisinsk oppfølging. Fra 2016 skjer tildelingen av telemedisinske tjenester skje etter
følgende flyt:
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Figur 2 Pasientflyt Telemedisinsk oppfølging
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Telemedisinsk sentral Risør vil kunne tilby en slik oppfølging forutsatt økonomisk mulighet til å drifte
sentralen. Oppfølgingen gis da etter følgende algoritme:

Figur 3Oppfølgingsalgoritme TMS
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5.

KRITISKE SUKSESSFAKTORER

5.1. Avtaler og rutiner
Den vanligste pasient samhandlingen mellom de ulike aktørene i helsetjenesten foregår i dag via tlf og
elektronisk meldingsutveksling. Med aktører i denne sammenheng har vi valgt å forholde oss til den
kommunale hjemmebaserte tjenesten, fastlegene, kommunal øyeblikkelig hjelp og sykehuset. Noen
kommuner har også faste møtepunkter, mens andre ikke har organisert dette. Regulering av denne
samhandlingen har etter hvert blitt vanlig, og de viktigste avtalene i denne sammenheng er delavtalene
mellom kommunen og sykehuset og kommunale rutiner om samhandling mellom f.eks fastlege og
hjemmetjenesten.
Bruk av video i slik samhandling er trukket frem i delavtale 9 samarbeid om IKT løsninger lokalt, der
også bruken av den elektroniske meldingsutvekslingen mellom SSHF og kommunene er avtalefestet:
Forventninger til elektronisk kommunikasjon og telemedisinske løsninger, inkludert bruk
av videokonferanser





Videokonferanseutstyr bør være tilgjengelig hos begge parter. Det skal alltid vurderes om
videokonferanseutstyr kan benyttes som alternativ til fysiske møter mellom partene.
Det bør tilrettelegges for alternative oppkoblingsmåter. Veiledning, informasjon og
tverrfaglige møter kan foregå via PC-basert videokonferanse, mens møter der
pasientinformasjon utveksles skal foregå sikkert via Norsk Helsenett.
Partene skal etterstrebe tilrettelegging for polikliniske konsultasjoner i form av
videokonferanseutstyr mellom fastlege, pasient og spesialisthelsetjeneste, og foregå via
Norsk Helsenett.
Nye telemedisinske løsninger bør tas i bruk av partene.

Mange av kommunene i Østre Agder har også avtalefestet bruken av e-meldinger mellom kommunale
fastleger og f.eks. hjemmebaserte tjenester som et ledd i samhandlingsrutinene.

5.2. Involvering av ansatte
Prosjektet har hatt hovedvekt på utredning, men liten vekt på informasjon og opplæring av ansatte. Dette
kan vurderes som en svakhet. Prosjektet lagde ift delmål 5 en innformasjosntrategi. Hensikten med denne
var å sikre at ulike aktører i U4H prosjektet ble tilstrekkelig involvert. SSHFs vurdering er at vi feilet her.
Vi har ikke klart å skape entusiasme for U4H på SSHF Arendal. Dette kan muligfens forklare liten
deltagelse derfra.
I en videreføring av telemedisin må dette sikres på en bedre måte. Et forslag er å tidlig innvolvere de som
skal delta i en videreføring slik at deltagelse sikrer innvolvering.
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5.3. Pasientforløp
Østre Agder har gjort gode erfaringer på pasientforløp gjennom sitt prosjekt helhetlige pasientforløp. I
prosjektet har vi sett på hvordan man velger å samlokalisere ulike kommunale tjenester via
telemedisinske løsninger og ikke minst fremtidig bruk av responssentertjenester. Det vil være fornuftig å
se på dette i sammenheng med den akuttmedisinske kjeden.
Helsevakta i Trondheim er et eksempel på en slik samhandling. Her slår de sammen legevaktsentral,
responssenter, avstandsoppfølging, KAD, legevakt mm i et nytt bygg i tilknytning til St.Olavs hospital.
Prosjektet er fremtidsrettet og nytenkende, men ikke ulikt de tanker som er i Østre Agder på
samlokalisering. Sentralt her er behovet for responssentertjenester med telemedisinske og
velferdsteknologiske løsninger.
Vi tror derfor det er riktig å se telemedisinsk samhandling sammen med KØH delprosjektene, helhetlige
pasientforløp, og legevaktstjenester.

5.4. Teknisk bistand
Ved implementering av video vil det være nødvendig med teknisk bistand fra IKT-tjeneste, Norsk
helsenett og leverandør. Prosjektgruppa foreslår at det utarbeides et avtalekort basert på de erfaringene
som nå er gjort for at man sikrer ansvarsfordeling.
IKT-tjeneste: Etablerer infrastruktur (se kapittel 9 Infrastruktur (utredet i prosjektet)) frem til NHN
punkt ref pkt 1 i 9 Infrastruktur. Setter opp nødvendige punkter og tilgjengelig gjør wLAN i punktet.
Bistår leverandør og NHN med nødvendig konfigurasjon
Leverandør: Ber om nødvendig informasjon i forhold til hva videoutstyret skal brukes til og kommer
med tilbud i henhold til rammeavtale. Tydeliggjør hvilke krav som må være til infrastruktur og redegjør
for hvilke behov det er for service og hva som er inkludert og ikke inkludert i prisen. Konfigurerer opp
videoutstyret i samarbeid med IKT-tjeneste.
Norsk helsenett: Drifter helsenettet. Bistår ved oppkopling og konfigurasjon av videoutstyret. Support
og service på drift.
Superbruker: Kontaktperson for NHN, Leverandør og IKT-tjeneste ift videoutstyr. Ansvar for
opplæring og 1. linje support.
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6.

OPPSUMMERING AV KOSTNADER OG GEVINSTER VED
DELPROSJEKTET

6.1. Budsjett
Prosjektets budsjett er presentert i styringsdokument for prosjektet og saksfremlegg til helse og
sosiallederforum. Pga tilleggsoppgave gitt Q1 2015 beskrevet i delmål 5, opprettelse og drift av
telemedisinsk sentral, har prosjektet hatt to budsjetter å forholde seg til. Det opprinnelige budsjettet som
ble vedtatt av HLF i 2014 og tilleggsbudsjett presentert i HLF Q1 2015. Prosjektgruppa har dermed
forholdt seg til følgende

Budsjett 2. h 2014
Lønn inkl. sos utg (770‘x 5/12

350.000.-

Reise, diverse

50.000.-

Sum

400.000.-

Budsjett 2015
Lønn inkl sos. utg prosjektleder

770.000.-

Lønn inkl sos. utg drift telemedisinsk sentral

423.500,-

Opplæring, møter, ekskursjoner

142.000.-

Ekstern konsulent

100.000.-

Diverse

60.000.-

Sum

1.495.500,-

Investeringer 2014/2015
Tekniske stasjoner Frydenborg/Myratunet

300.000.-

Innstallering Solsiden legesenter

50.000.-

Abonnementer og andre utviklingskostnader

150.000.-

Tekniske investeringer telemedisinsk sentral

298.000,-

Sum

798.000.-

Figur 4 Budsjett for delprosjekt 4 KØH telemedisin fra styringsdokumentet
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6.2. Gevinstrealisering
Prosjektet har ønsket å ha fokus på gevinstrealisering, men har hverken hatt gode verktøy eller nok
kompetanse til å jobbe godt med dette. Prosjektet definerte følgende områder for gevinstrealisering:
Gevinst nr.

Gevinst tittel

Beskrivelse

Type gevinst

Knyttet til produkt

1

Bedret
kommunikasjon
mellom fastlege og sykehus
Økt kompetanseoverføring ved
bruk av video-kurs eller
veiledning

Bruk av VK gir en bedret
kommunikasjon
Be om veiledning over
video, benytte kurs som
tilbys av andre, eks Sunnås

Kvalitativ

Pasientdialog

Kvalitativ

Kompetanseheving

3

Bruk av videokonferanse i
pasientbehandling

(Delavtale 6)
Unngå
innleggelse
sykehus

Kvantitativ

Konsultasjoner, U4H, KØH

4

Redusert reisetid til møter

Deltagelse

Kvalitativ

Ansvarsgruppemøter

2

på

Samhandle

5

Ambulant KØH bruk av VK

Vurderingsbesøk SSHF

Bruk av VK gir en bedre
kommunikasjon

Figur 5 Gevinstrealisering

Prosjektet har ikke vurdert eventuelle gevinster.
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PROSJEKTETS ANBEFALING TIL ØSTRE AGDER

7.

Prosjektet har vist at telemedisin er et viktig område for Østre Agder og Agder kommunene å utvikle i
årene fremover. Helse og omsorgslederforum i Østre Agder vedtok i sitt møte den 4. mars 2016 å gå
sammen med Kristiansand kommune for å få på plass responssenterløsninger og trygghetsteknologi til
bruk i institusjoner, kommunale boliger og private hjem. Vi er allerede sammen med resten av Agder
med i et medisinsk avstandsoppfølgingsprosjekt (TELMA).
I utredningen av mottakssentral for Østre Agder ble det pekt på at man bør se på respons av alarmer fra
velferdsteknologiske løsninger og medisinsk avstandsoppfølging i sammenheng. Dette er også mandatet
til den nasjonale arbeidsgruppen som skal komme med anbefalinger til responssentertjenester. I figuren
under har vi forsøkt å illustrere ulike velferdsteknologiske tjenester sett si sammenheng med et slikt
responssenter. Det er dog mange avklaringer som bør gjøres før man etablerer slike tjenester. Østre
Agder bør derfor se sine satsninger i sammenheng slik strategisk rammeplan for velferdsteknologi har
pekt på.

Figur 6Ulike velferdsteknologiske løsninger

Prosjektet anbefaler at Østre Agder viderefører satsningen på telemedisin, men da gjennom følgende to
prosjekter:



Telemedisinsk samhandling KØH (jf kap. 6.1)
Telemedisinske utredninger (jf kap. 6.2)
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7.1. Telemedisin i samhandling innen KØH
7.1.1. Mål
ØA etablerer og tar i bruk telemedisinsk samhandling mellom KØH Myratunet, KØH Feviktun, KØH
Risør, Ambulerende KØH. Telemedisinsk samhandling skal sikre gode legevurderinger, beslutningstøtte
og legedekning for KØH pasienter.
7.1.2. Prosjektets produkter




Videokommunikasjon mellom KØH sengeenheter
Videostøtte til ambulerende KØH
Rutiner og prosedyrer

7.1.3. Overordnet fremdriftsplan for prosjektet
2016
J

F

M

A

M

J

J

2017
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2018
A

S

O

N

2019

D

Infrastruktur
Test
Opplæring
drift

7.1.4. Organisering, roller og ansvar
Prosjektets styringsgruppe er Helse og omsorgslederforum. ØA ved KØH er prosjekteier, Ståle Sjaavaag
er prosjektleder. Prosjektgruppen består av 2. repr fra KØH (Feviktun og Myratun), 1 repr fra legene, 1
repr fra IKT Agder.
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7.1.5. Budsjett 2016
Telemedisin i samhandling innen KØH
Lønn inkl sos. utg prosjektleder 40%

360.000,-

Innkjøp utstyr (Feviktun og ambulerende KØH)

100.000,-

Kostnader til IKT Agder/ konsulent

50.000,-

Driftskostnader

10.000,-

Reise

10.000,-

Sum

530.000,-

7.2. Telemedisin i utredning og oppfølging av enkeltpasienter
7.2.1. Mål
Østre Agder sikrer at ulike løsninger for telemedisinsk samhandling på Agder er samkjørte med
pågående prosjekter, og at telemedisinske løsninger utredes i et felleskommunalt prosjekt.
7.2.2. Prosjektets produkter





Telemedisinske Utskrivingsmøter mellom fastlege, kommune og SSHF
Deltagelse i TELMA – medisinsk avstandsoppfølging
Mobil tilgang til EPJ for kjørleger i legevakt
Responssentertjenester for Agder

Medisinsk avstandsoppfølging er planlagt oppfølging av tjenestemottakere med en medisinsk diagnose.
Dette er en avtalt, proaktiv helsetjeneste. Avstandsoppfølging skjer ved at tjenestemottaker selv gjør
medisinske målinger, som følges opp av en responssentertjeneste.
Med responssentertjeneste så mener vi hele kjeden etter at vedtak om hjelp er besluttet i kommunen.
Dette omfatter:





Kartlegging av løsningsbehov hos bruker
Teknisk installasjon og oppkobling hos bruker
Klargjøring i responssenteret
Tjenestedrift i responssenteret med mulige uttrykningsalternativer (inkludert pårørende og
frivillige)
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Nedkobling og avslutning av tjenesten for bruker

7.2.3. Overordnet fremdriftsplan for prosjektet
2016

Milepæler

J

F

2017
M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2018
M

A

M

J

J

A

S

O

N

2019

D

3P
Telemedisin
UKP test
Telemedisin
UKP drift
Mobil
EPJ
utredning
Mobil
test

EPJ

Responssenter
utredning
Responssenter
etablering

7.2.4. Organisering, roller og ansvar
Prosjektets styringsgruppe er Helse og omsorgslederforum
TELMA/3P: Prosjektleder Ståle Sjaavvag, repr lungeposten SSHF, repr TMS, repr ambulerenede KØH ,
fastlege, repr LHL
Telemedisin v/ UKP: Prosjektleder Ståle Sjaavvag, Geir Rørbakken SSHF, Anne Brit Riise SSHF, repr
Fastlege, repr fagleder Hjemmespl, brukerrepr.
Mobil EPJ legevakr: Prosjektleder Ståle Sjaavvag, repr fra kjøre lege, repr IKT agder, repr leverandør,
Arendal kommune
Responssentertjeneste etablering er organisert under felles Agderprosjekt. Ståle Sjaavvag er Agders
representant her og Nasjonal arbeidsgruppe.
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7.2.5. Årlig budsjett
Telemedisin i utredning og oppfølging av enkeltpasienter
Lønn inkl sos. utg prosjektleder 60%

540.000,-

Lønn inkl sos. utg drift telemedisinsk sentral 20%2

180.000,-

Opplæring, møter, ekskursjoner

150.000.-

Abonnementer og andre driftskostnader TMS

30.000,-

Driftskostnader UKP

20.000,-

Utsyr til UKP

50.000,-

Sum

970.000,-

2

Drift av TMS må sikres, men med lite pasient grunnlag må driften tilpasse dette
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9.

INFRASTRUKTUR (UTREDET I PROSJEKTET)

For enkelthetsskyld har vi valgt å utrede tre løsninger for infrastruktur, der alle vil kunne benyttes i Østre
Agder avhengig av måte å bruke video på.
1. Direktekopling til Norsk helsenetts videotjeneste.
2. Bruk av en klient software på PC over trådfast internettlinje.
3. Bruk av en klient software PC/ nettbrett over mobil data
Norsk helsenett drifter den sikre løsningen for videobasert kommunikasjon i helsevesenet. De tilbyr ende
til ende kopling, virtuelle møterom og risikovurdering av kommersielle løsninger (Skype/ Facetime etc)
for tilgang til utsyr i NHN- videos nett.
Norsk helsenett har rammeavtaler for kjøp av software og komplette videokommunikasjonsutstyr som
kan benyttes av kommuner.
9.1.1. Status for infrastruktur per februar 2016
Løsning

Status DDØ-kommuner

Status IKT-Agder kommuner

1

DDØ har laget et eget wLAN som kopler inn i NHN
nettet med en 100mbits linje. Dette vil være
tilstrekkelig for alle DDØs kommuner. Tilsvarende har
noen legekontor

2

God internettdekning i kommunale bygg.

Ukjent

3

Godt utbygg mobil data nett i tettbygd strøk langs
kysten. Dårligere innover i landet.

Godt utbygg mobil data nett i
tettbygd strøk langs kysten.
Dårligere innover i landet. Obs
inne i bygg.
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9.1.2. Løsning for trådfast utstyr
Prosjektet har utredet fire løsninger for bruk i kommunene.
EX 90 egner seg som personlig videosystem for
bruk til fastleger, TMS sentral og andre steder
der det holder med videoløsning plassert på
kontorpulten. Utstyret kan i noen grad flyttes
mellom ulike kontorer (testet på Solsiden), men
det optimale er en fast plass for EX90 som eks
på TMS.
Enheten egner seg godt til deling ikke
elektroniske data, men kan og koples til en PC
og dele skjermbilde. Kameraet er fast slik at det
i liten grad egner seg til å vise et sår, men dette
er ikke testet ut og dermed ikke utelukket.
EX90 krever båndbredde på minimum 50mbit
for optimal bruk. På Solsiden var det kun mulig
å få 10mbit. EN direktekopling av EX90 på
dette nettet ville ifølge teknisk personale hos
NHN medføre at EX slukte all båndbredde, noe
som ville gå ut over journal og
meldingsutveksling.
EX90 er å oppfatte som en personlig enhet og
derfor ikke blir belastet annen pris enn
anskaffelse av utstyret.
Denne enheten ligger på rundt $6.650 inkludert
2 års garanti og support.
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MX 300 er et møteromutstyr for møter med 2 –
8 deltagere. Utstyret står på hjul og kan flyttes
korte avstander, men dette er ikke å anbefale.
Cisco har større løsninger for større møterom.
Kombinert med faste skjermer på vegg kan dette
gi mange muligheter for ulike løsninger.
For nettverksmøter er dette utstyret å foretrekke.
Vi har testet det på en 100mbits linje med kun
positive erfaringer. Utstyret egner seg både til
møter, men kan også brukes i kurssammenheng
da det er mulig å dele dokumenter.
MX300 er en møteroms enhet hvor Norsk
Helsenett fakturerer en månedlig sum per enhet
a kr. 1050,Gjennom rammeavtalen ligger denne på rundt kr
100.000,- inkludert 2 års garanti og support.
Et vesentlig billigere alternativ til MX300 kan
være SX10 sammen med bordpanel og en eller
to vanlige LCD skjermer.

Figur 7 Cisco MX300

SX10 sammen med bordpanel fra Cisco ligger
på rundt kr 30.000,- inkludert 2 års garanti og
support. I tillegg kommer priser på ønskede
skjermer
Cgate med flex er en løsning for
undersøkelsesrom. Denne løsningen gir
helsepersonell mulighet til å dele vitale data
som EKG, ultralyd mm i samtalen. Utstyret
benytter en Software videoløsning (p.t. Cisco
Jabber), og er basert på en PC med touchskjerm.
Kameraet er mulig å ta av og bruke i en hånd
slik at man kan vise nærbilder av sår, føflekker
mm,
Prosjektet tror dette vil være en egnet løsning
for desentralisert KØH. Den eneste ulempen er
at denne er fastmontert. Prosjektet Har derfor
sett på en videoløsning fra Avizia, men valgt å

Figur 8 Cgate med Flex
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ikke teste denne.
Pris ca kr 50.000,Avizia er en videoløsning på hjul. Den har
mulighet for video over fast nett, wifi og mobilt
nett. Denne enheten baserer seg også på en klint
sofware og vil derfor kunne brukes samen med
annet utstyr. Den står på stativ med store hjul og
vil derfor kunne tas med fra rom til rom.

Figur 9 Avizia

PC med software3 er en løsning for små
kontorer med begrenset behov for kvalitet på
video. Løsningen benytter internett som bærer
og er dermed avhengig av internettlinjen til
kontoret. Løsningen er ikke like brukervennlig
som det standardiserte utstyret, men vil kunne
passe bedre inn en verdag der man jobber på PC
og skal kunne ta videosamtaler ved behov.

Pris som for en PC, kan dermed brukes på
eksiterende utsyr, men er avhengig av lyd og
kamera.

3

Løsning 2
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9.1.3. Løsning for mobilt utstyr
Etter det prosjektet har undersøkt finnes det ikke komplette kommersielle løsninger for mobilt
videoutstyr til salgs. Prosjektet har fått tilbud om en prototype utviklet av VIJU Health, men valgte å ikke
teste denne.

Figur 10 Cgate portable

Fra prosjektets start og frem til d.d. har Norsk helsenett tilbud om fritt å laste ned klient softwaren Cisco
Jabber. Denne fungerte til desember på iPad som en app, prosjektet testet derfor denne ut på noen iPader,
for bruk fra ambulant KØH, mellom kommune og sykehus og fra desentraliserte senger i Grimstad.
Dessverre var dette produktet ikke noe Cisco ville holde oppdatert, og fra nyttår 2015 virket ikke denne
lengre.
NHN jobber med å etablere en ny Software klient fra Acano, men kan foreløpig ikke gi deg en nøyaktig
dato for når den vil bli lansert.
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9.1.4. Vurdering av Software baserte løsning
Cisco Jabber

Acano

Pris

Gratis for NHNs kunder

Antagelig som Jabber

Stabilitet5

Møter har blitt avbrutt, Ikke testet
du blir kastet ut fra
møterom og må logge på
igjen.
Ja
Ja

Kan benytte NHNs
virtuelle møterom

Justering av
båndbredde

Kan gjøres, men
avhengig av god tekniks
kompetanse

Sende epost med
møteroms invitasjon
Installasjon/ support

Nei

Ja, du kan justere
hvilken båndbredde
klienten kan benytte.
Klienten vil ut ifra satt
båndbredde regulere
hvilken
oppløsning/kvalitet den
kjører.
Ja

Skype for business
(Lync) 4
Lisensiert, men ofte
levert som en del av
kommunens
IKT
løsning
Avhengig
av
infrastuktur og server
løsning.
Ja/ Nei, f.eks Eks
Kristiansand kommune
kommer ikke inn på
virtuelle møterom i
NHN
Styres av IKT.

Ja

Må installeres på den Uklart, men antagelig Installeres
enkelte PC, support fra som Jabber.
supporteres av IKT
NHN

4

og

Skype har 2 forskjellige løsninger; Skype for Business (tidligere Lync) og Skype Consumer. Skype consumer (privat skype)
er ikke integrert enda, men vil sannsynligvis bli integrert mot løsningen ila 3-6 mnd. Facetime er Apples proprietære
protokoll, som dessverre kun snakker med seg selv (facetime til facetime). Det er foreløpig ingen andre som kan ringe til eller
fra facetime.
5

Basert på prosjektets erfaringer, og ikke på lab test
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9.1.5.

Virtuelle møterom

Prosjektet anbefaler bruk av virtuelle møterom i Norsk helsenetts videoløsning til pasientmøter der flere
skal kople seg til eller der det er ukjent hvilket utsyr eller tilkopling den andre parten benytter. Dette
sikrer kryptering av videosamtalen og de krav som er anbefalt av Norm for informasjonssikkerhet i
helsesektoren.
Det er kommunene som bestiller virtuelle møterom fra NHN.
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Godkjent

BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTENE

1.

Østre Agder vedtok i 2014 å etablere 4 delprosjekt for utredning av Kommunal øyeblikkelig hjelp
(KØH) i Østre Agder. Delprosjekt 4 Telemedisinsk samhandling fikk i oppdrag å utrede telemedisinsk
samhandling med SSHF ved å etablere et forprosjekt med Risør som vertskommune med siktemål:





å sikre tilstrekkelig beslutningsstøtte fra spesialisthelsetjenesten under utredning, behandling og
oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten.
å etablere god kommunikasjon i behandlingsforløpet mellom leger og sykepleiere som har et
ansvar for pasienten
å redusere uhensiktsmessig transport av pasienter
å dempe veksten av innleggelser på sykehus

Prosjektets delmål var:
Delmål

Beskrivelse

Suksesskriterier

1

Utrede om videokonferanser kan gi Videomøter er et foretrukket møte
bedre muligheter til kommunikasjon mellom sykehus og kommunal
og koordinering mellom
helsetjenesten der dette er naturlig
helsetjenestene i pleie – og omsorg i
kommunene i Østre Agder,
fastlegene og sykehuset.

2

Utrede hvordan telemedisinske
løsninger (videomøter og
videokonferanser) kan brukes til
praktisk tilrettelegging av
kompetanseoverføring og
kompetansehevingstiltak.

Prosjektet spiller inn for OSS
fagutvalg for kompetanseoverføring
at det må etableres retningslinjer for
bruk av videokonferanseutstyr til
undervisning og veiledning, relatert
til delavtale 6.
1 – 3 pasientgrupper er identifisert

3

Det skal utredes hvilke
pasientgrupper telemedisinske
løsninger kan være egnet for i
forbindelse med diagnose,
behandling og rehabilitering og
utvikle indikatorer som viser
kost/nytte og mulig
gevinstrealisering ved bruk av
telemedisin

4

Delprosjektet skal sikre at erfaringer Fagdag U4H
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5

har overføringsverdi til øvrige
kommuner i Østre Agder. Videre
skal delprosjektet identifisere
kritiske suksessfaktorer og
hindringer basert på egne erfaringer
og innhentet erfaringer fra andre
telemedisinske prosjekter (som
eksempelvis United4Health,
telemedisinske prosjekter i Sogn og
Fjordane og Kongsberg).

Fagdag telemedisin for Østre Agder
nov 2015

Delprosjektet tar ansvar for
implementering og utvidelsen av
united4helath i Østre Agder

Telemedisinsk sentral er i drift i
2015

Alle kommuner samhandler via VK
innen utgangen av 2016

10 pasienter er med i studien

Prosjektet har levert delrapport og sluttrapport. Utredningen konkluderer i sluttrapporten med at Østre
Agder bør fortsette satsningen på telemedisin, men foreslår at dette deles i to prosjekter, der prosjekt 1
handler om telemedisinsk samhandling i KØH og der prosjekt 2 handler om Telemedisinske
utredninger.

2.

MÅL

Hovedmål
ØA etablerer og tar i bruk telemedisinsk samhandling mellom KØH Myratunet, KØH Feviktun, KØH
Risør, Ambulerende KØH. Telemedisinsk samhandling skal sikre gode legevurderinger,
beslutningstøtte og legedekning for KØH pasienter.

Delmål

Beskrivelse

1

Etablere videokommunikasjon
mellom Feviktun og Myratun
for understøtting av
kommunikasjon, samhandling
og legevurdering av
inneliggende pasienter

2

Etablere videokommunikasjon
mellom Myratun og
ambulerende KØH for
understøtting av
kommunikasjon, samhandling
og legevurdering av
hjemmeboende pasienter

Suksesskriterier
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3.

PROSJEKTETS PRODUKTER

Produkter

Beskrivelse

1

Videokommunikasjon mellom KØH sengeenheter

2

Videostøtte til ambulerende KØH

3

Rutiner og prosedyrer
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4.

PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER

4.1. Avhengigheter
Avhengighet

Kort beskrivelse av
avhengighet

Prosjekteier/
systemeier

Håndtering av
avhengighet

Videreføring av KØH

Telemedisinsk
samhandling er en
del av KØH
satsningen

Østre Agder

Felles styringsgruppe,
møter med de andre
prosjektlederene

SSHF

Helse og
omsogslederforum
sitter i styringsgruppa

TELMA

Responssentertjenester
og
anskaffelse av trygghetsteknologi
på Agder

Helse og
omsogslederforum
sitter i styringsgruppa

Nasjonalt
velferdsteknologiprogram

5.

Nattilsyn
teknologistøtte

med

Østre Agder ved
kommunene Arendal,
Grimstad,
Tvedestrand og Risør

Felles styrings og
refearansegruppe

PROSJEKTPLAN

5.1. Fremdriftsplan

2016

J

Prosjektstyring
Infrastruktur

F

M

A

M

J

M1

J

2017

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

M2

M3

Pilot
Opplæring
drift

M4

Evaluering
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M5

J

A

S

O

N

D

5.2. Milepæler
M1 – Vedtatt styringsplan for prosjektet
M2 – Gevinstrealiseringsplan foreligger
M3 – Teknisk infrastruktur er etablert
M4 – prosjektet går over i driftsfase
M5 – Evaluering/ sluttrapport

5.3. Budsjett og investeringsplan
Prosjektet finansieres gjennom KØH-midler.

5.4. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe.

6.

ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR

6.1. Prosjektgruppe

Ståle Sjaavaag er prosjektleder. Prosjektgruppen består av 2. representant fra KØH (Feviktun og
Myratun), 1 representant fra legene, 1 representant fra IKT Agder.

6.2. Referansegruppe
Østre Agders faggruppe for e-helse og velferdsteknologi

6.3. Styringsgruppe
Helse og omsorgslederforum
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6.4. Rollebeskrivelse
Prosjektstyre
Rolle

Navn

Tittel

Styringsgruppe

Helse og omsorgsledere i Østre Agder
kommunen

Prosjektkooridinering

Harry Svendsen

Samhandlingskoordinator ØA

Fagutvalget for ehelse og
velferdsteknologi

Erlend K faanes

Ehelsekoordinator ØA

Prosjektleder
Navn

Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering

Ståle Sjaavaag

Har tidligere vært prosjekleder for digitalt nattilsyn og nattilsyn med
teknologistøtte. Har vært prosjekleder for KØH delprosjekt 4
telemedisinsk samhandling. Har deltatt i utarbeidelsen av veleder for
informasjonsikkerhet
og
personvern
ved
ibruktagelse
av
velferdsteknologi. Sitter som Agders representant i nasjonal
arbedisgruppe for responssenter.

KOMMUNIKASJON MOT INTERESSENTER

7.

7.1. Interessenter











eHelseutvalget ØA
Brukere/ pasienter
Ansatte i kommunen
Ansatte i sykehus
IKT teknisk personell
Fastleger
KØH leger
Styringsgruppe
Politisk og administrativ ledelse
media

Styringsdokument telemedisin i samhandling innen KØH versjon 1.1
9

7.2. Kommunikasjonsplan
Interessent

Budskap

Kommunikasjons-form

Milepæl

Ansvarlig

ØA fagutvalg for eHelse

Informasjon, status

referansegruppemøter

M1

PL

Ansatte i kommunen

opplæring

Info møter, opplæring

M3, M4

PL/ PG

IKT teknisk personell

drift

Dialog, bestilling

M1, M3

PL/ EK

Leger

opplæring

Opplæring

M1, M2, M4

PL/ PG

Styringsgruppe

Status. gevinster

Styringsgruppemøter,
rapport

M1, M2, M3, M4

PL

Politisk og administrativ
ledelse

gevinster

Informasjon

M1, M5

SG

Media

Gevinster

Pressemelding

M2, M5

SG

EK= eHelse koordinator
PL = prosjekt leder
PG= prosjekt gruppe
SG = styringsgruppe
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RISIKOANALYSE OG KVALITETSIKRING

8.

8.1. Kritiske suksessfaktorer





Forankring i den enkelte kommune
Involvering av ansatte på KØH
Involvering av leger på KØH
Teknisk bistand og support fra leverandør, IKT og norsk helsenett

8.2. Risikomatrise
Dette er en overordnet risikomatrise for gjennomføring av prosjektet og måloppnåelse.
S = sannsynlighet
K= konsekvens
Kritisk
Tiltak er nødvendig

15-25

Betydelig. Må overvåkes,
tiltak kan bli nødvendige.

5-15

Neglisjerbar. Ingen tiltak
nødvendige

1-4

Risikofaktor

S

K

Risiko

12345

12345

SxK

Tiltak

1
2
3
4
5
6
7
8
[risikomatrise utføres av prosjektgruppa]
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Ansv.

Frist

9.

BUDSJETT
Telemedisin i samhandling innen KØH

Lønn inkl sos. utg prosjektleder 40%

360.000,-

Innkjøp utstyr (Feviktun og ambulerende KØH)

100.000,-

Kostnader til IKT Agder/ konsulent

50.000,-

Driftskostnader

10.000,-

Reise

10.000,-

Sum

530.000,-

10. TOLERANSER
Toleranse

Tillatt avvik i positiv og negativ retning

Tid

+ 3 måneder

Kostnad

+ 20%

Gevinster

75% oppnåelse

Styringsdokument telemedisin i samhandling innen KØH versjon 1.1
12

Styringsdokument

TELEMEDISIN I UTREDNING OG OPPFØLGING AV
ENKELTPASIENTER I ØSTRE AGDER
Denne fylles ut ved behandling.
Prosjektnummer:

Saksnummer:

Fagutvalget for e-helse
og velferdsteknologi

Østre Agder – helse og
omsorgslederforum

Styret Østre Agder

10.05.2016

20.05.2016

03.06.16

Anbefaling fagutvalg for ehelse og velferdsteknologi

Anbefaling Østre Agder – helse og omsorgslederforum

Versjon
1.1

Signatur (prosjekteier)

Styringsdokument Telemedisinske utredninger Østre Agder versjon 1.0
2

Innhold
1.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjekteNe........................................................................................5

2.

Mål ....................................................................................................................................................6

3.

Prosjektets produkter.........................................................................................................................7

4.

Prosjektets avgrensninger og avhengigheter .....................................................................................8
4.1.

Avhengigheter ............................................................................................................................8

Prosjektplan .......................................................................................................................................9

5.

5.1.

Fremdriftsplan ............................................................................................................................9

5.2.

Milepæler....................................................................................................................................9

5.3.

Budsjett og investeringsplan ......................................................................................................9

5.4.

Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer .............................................................................9

6.

Organisering, roller og ansvar .........................................................................................................10
6.1.

Prosjektgruppe ..........................................................................................................................10

6.2.

Referansegruppe .......................................................................................................................10

6.3.

Styringsgruppe..........................................................................................................................10

6.4.

Rollebeskrivelse .......................................................................................................................10

7.

Kommunikasjon mot interessenter..................................................................................................11
7.1.

Interessenter..............................................................................................................................11

7.2.

Kommunikasjonsplan ...............................................................................................................11

8.

Risikoanalyse og Kvalitetsikring ....................................................................................................13
8.1.

Kritiske suksessfaktorer ...........................................................................................................13

8.2.

Risikomatrise ............................................................................................................................13

9.
10.

ÅRLIG Budsjett ..............................................................................................................................14
Toleranser.....................................................................................................................................14

Styringsdokument Telemedisinske utredninger Østre Agder versjon 1.0
3

ENDRINGSLOGG
Versjon

Dato

1.0

10.05.16

1.1

11.05.16

Endring

Produsent
Fagutvalget ØA

Navneendring

Ståle

Styringsdokument Telemedisinske utredninger Østre Agder versjon 1.0
4

Godkjent

BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTENE

1.

Østre Agder vedtok i 2014 å etablere 4 delprosjekt for utredning av Kommunal øyeblikkelig hjelp
(KØH) i Østre Agder. Delprosjekt 4 Telemedisinsk samhandling fikk i oppdrag å utrede telemedisinsk
samhandling med SSHF ved å etablere et forprosjekt med Risør som vertskommune med siktemål:





å sikre tilstrekkelig beslutningsstøtte fra spesialisthelsetjenesten under utredning, behandling og
oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten.
å etablere god kommunikasjon i behandlingsforløpet mellom leger og sykepleiere som har et
ansvar for pasienten
å redusere uhensiktsmessig transport av pasienter
å dempe veksten av innleggelser på sykehus

Prosjektets delmål var:
Delmål

Beskrivelse

Suksesskriterier

1

Utrede om videokonferanser kan gi Videomøter er et foretrukket møte
bedre muligheter til kommunikasjon mellom sykehus og kommunal
og koordinering mellom
helsetjenesten der dette er naturlig
helsetjenestene i pleie – og omsorg i
kommunene i Østre Agder,
fastlegene og sykehuset.

2

Utrede hvordan telemedisinske
løsninger (videomøter og
videokonferanser) kan brukes til
praktisk tilrettelegging av
kompetanseoverføring og
kompetansehevingstiltak.

Prosjektet spiller inn for OSS
fagutvalg for kompetanseoverføring
at det må etableres retningslinjer for
bruk av videokonferanseutstyr til
undervisning og veiledning, relatert
til delavtale 6.
1 – 3 pasientgrupper er identifisert

3

Det skal utredes hvilke
pasientgrupper telemedisinske
løsninger kan være egnet for i
forbindelse med diagnose,
behandling og rehabilitering og
utvikle indikatorer som viser
kost/nytte og mulig
gevinstrealisering ved bruk av
telemedisin

4

Delprosjektet skal sikre at erfaringer Fagdag U4H
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5

har overføringsverdi til øvrige
kommuner i Østre Agder. Videre
skal delprosjektet identifisere
kritiske suksessfaktorer og
hindringer basert på egne erfaringer
og innhentet erfaringer fra andre
telemedisinske prosjekter (som
eksempelvis United4Health,
telemedisinske prosjekter i Sogn og
Fjordane og Kongsberg).

Fagdag telemedisin for Østre Agder
nov 2015

Delprosjektet tar ansvar for
implementering og utvidelsen av
united4helath i Østre Agder

Telemedisinsk sentral er i drift i
2015

Alle kommuner samhandler via VK
innen utgangen av 2016

10 pasienter er med i studien

Prosjektet har levert delrapport og sluttrapport. Utredningen konkluderer i sluttrapporten med at Østre
Agder bør fortsette satsningen på telemedisin, men foreslår at dette deles i to prosjekter, der prosjekt 1
handler om telemedisinsk samhandling i KØH og der prosjekt 2 handler om Telemedisinske
utredninger.

2.

MÅL

Hovedmål
Østre Agder sikrer at ulike løsninger for telemedisinsk samhandling på Agder er samkjørte med
pågående prosjekter, og at telemedisinske løsninger utredes i et felles kommunalt prosjekt.

Delmål

Beskrivelse

1

Pilotere telemedisinske
utskrivingsmøter mellom en av
deling på SSHF og Risør
kommune. Bredde dette.

2

Etablere og drifte telemedisinsk
avstandsoppfølging for
kommunene i Østre Agder, og
se dette i sammenheng med
etablering av
responssentertjenester

3

Utrede hvilke behov kjørelege
har for mobile løsninger for
journalføring og henvisninger,
og bidra til å anskaffe disse.

Suksesskriterier
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Medisinsk avstandsoppfølging er planlagt oppfølging av tjenestemottakere med en medisinsk
diagnose. Dette er en avtalt, proaktiv helsetjeneste. Avstandsoppfølging skjer ved at tjenestemottaker
selv gjør medisinske målinger, som følges opp av en responssentertjeneste.
Med responssentertjeneste så mener vi hele kjeden etter at vedtak om hjelp er besluttet i kommunen.
Dette omfatter:






3.

Kartlegging av løsningsbehov hos bruker
Teknisk installasjon og oppkobling hos bruker
Klargjøring i responssenteret
Tjenestedrift i responssenteret med mulige uttrykningsalternativer (inkludert pårørende og
frivillige)
Nedkobling og avslutning av tjenesten for bruker

PROSJEKTETS PRODUKTER

Produkter

Beskrivelse

1

Telemedisinske Utskrivingsmøter mellom fastlege, kommune og SSHF

2

Deltagelse i TELMA – medisinsk avstandsoppfølging

3

Mobil tilgang til EPJ for kjørleger i legevakt
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4.

PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER

4.1. Avhengigheter
Avhengighet

Kort beskrivelse av
avhengighet

Prosjekteier/
systemeier

Håndtering av
avhengighet

Videreføring av KØH

Telemedisinsk
samhandling er en
del av KØH
satsningen

Østre Agder

Felles styringsgruppe,
møter med de andre
prosjektlederene

SSHF

Prosjektleder sitter i
prosjektgruppe. Helse
og
omsorgslederforum
sitter i styringsgruppa

TELMA

Responssentertjenester
og
anskaffelse av trygghetsteknologi
på Agder

Nasjonalt
velferdsteknologiprogram

Ehelsekoordinator
sitter i
prosjektgruppe. Helse
og
omsorgslederforum
sitter i styringsgruppa
Nattilsyn
teknologistøtte

med

Østre Agder ved
kommunene Arendal,
Grimstad,
Tvedestrand og Risør
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Felles styrings og
refearansegruppe

5.

PROSJEKTPLAN

5.1. Fremdriftsplan
2016

Milepæler

J

F

2017

M

TELMA/ 3P
Telemedisin
UKP test

A

M

J

J

A

1/2

S

O

N

D

J

2018

F

M

A

M

3

1

3

2

4

1

2

Mobil EPJ test

J

A

S

O

N

D

5

Telemedisin
UKP drift
Mobil EPJ
utredning

J

2019

5

3

4/5

5.2. Milepæler
M1 – Prosjektgruppe er etablert
M2 – Gevinstrealiseringsplan foreligger
M3 – Teknisk infrastruktur er etablert
M4 – prosjektet går over i driftsfase
M5 – Evaluering/ sluttrapport

5.3. Budsjett og investeringsplan
Prosjektet finansieres gjennom KØH-midler.

5.4. Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe.
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6.

ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR

6.1. Prosjektgruppe

TELMA/3P: Prosjektleder Ståle Sjaavaag, representant lungeposten SSHF, representant TMS,
representant ambulerende KØH , fastlege, representant LHL
Telemedisin v/ UKP: Prosjektleder Ståle Sjaavvag, Geir Rørbakken SSHF, Anne Brit Riise SSHF,
representant Fastlege, representant fagleder Hjemmespl, bruker representant
Mobil EPJ legevakt: Prosjektleder Ståle Sjaavvag, representant fra kjøre lege, representant IKT
Agder, representant leverandør, Arendal kommune

6.2. Referansegruppe
Østre Agders faggruppe for e-helse og velferdsteknologi

6.3. Styringsgruppe
Helse og omsorgslederforum

6.4. Rollebeskrivelse
Prosjektstyre
Rolle

Navn

Tittel

Styringsgruppe

Helse og omsorgsledere i Østre Agder
kommunen

Prosjektkooridinering

Ståle Sjaavaag

Samhandlingskoordinator ØA

Fagutvalget for ehelse og
velferdsteknologi

Erlend K faanes

Ehelsekoordinator ØA

Prosjektleder
Navn

Relevant erfaring, kompetanse og eventuell sertifisering

Ståle Sjaavaag

Har tidligere vært prosjekleder for digitalt nattilsyn og nattilsyn med
teknologistøtte. Har vært prosjekleder for KØH delprosjekt 4
telemedisinsk samhandling. Har deltatt i utarbeidelsen av veleder for
informasjonsikkerhet
og
personvern
ved
ibruktagelse
av
velferdsteknologi. Sitter som Agders representant i nasjonal
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arbeidsgruppe for responssenter.

KOMMUNIKASJON MOT INTERESSENTER

7.

7.1. Interessenter











eHelse utvalget ØA
Brukere/ pasienter
Ansatte i kommunen
Ansatte i sykehus
IKT teknisk personell
Fastleger
KØH leger
Styringsgruppe
Politisk og administrativ ledelse
media

7.2. Kommunikasjonsplan
Interessent

Budskap

Kommunikasjonsform

Milepæl

Ansvarlig

ØA fagutvalg for eHelse

Informasjon, status

referansegruppemøter

M1, M4, M5

PL

Ansatte i kommunen

opplæring

Info møter, opplæring

M3, M4

PL/ PG

IKT teknisk personell

drift

Dialog, bestilling

M1, M3

PL/ EK

Leger

opplæring

Opplæring

M1, M2, M4

PL/ PG

Styringsgruppe

Status. gevinster

Styringsgruppemøter,
rapport

M1, M2, M3, M4

PL

Politisk og administrativ
ledelse

gevinster

Informasjon

M1, M5

SG

Media

gevinster

pressemelding

M2, M5

SG

EK= eHelse koordinator
PL = prosjekt leder
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PG= prosjekt gruppe
SG = styringsgruppe
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RISIKOANALYSE OG KVALITETSIKRING

8.

8.1. Kritiske suksessfaktorer





Forankring i den enkelte kommune
Involvering av ansatte på KØH
Involvering av leger på KØH
Teknisk bistand og support fra leverandør, IKT og norsk helsenett

8.2. Risikomatrise
Dette er en overordnet risikomatrise for gjennomføring av prosjektet og måloppnåelse.
S = sannsynlighet
K= konsekvens
Kritisk
Tiltak er nødvendig

15-25

Betydelig. Må overvåkes,
tiltak kan bli nødvendige.

5-15

Neglisjerbar. Ingen tiltak
nødvendige

1-4

Risikofaktor

S

K

Risiko

12345

12345

SxK

Tiltak

1
2
3
4
5
6
7
8
[risikomatrise utføres av prosjektgruppene]
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Ansv.

Frist

9.

ÅRLIG BUDSJETT

Telemedisin i utredning og oppfølging av enkeltpasienter
Lønn inkl sos. utg prosjektleder 60%

540.000,-

Lønn inkl sos. utg drift telemedisinsk sentral 40%1

360.000,-

Opplæring, møter, ekskursjoner

150.000.-

Abonnementer og andre driftskostnader TMS

30.000,-

Driftskostnader Telemedisinsk Utskrivingsmøte

20.000,-

Utsyr til Telemedisinsk Utskrivingsmøte

50.000,-

Sum

970.000,-

10. TOLERANSER
Toleranse

Tillatt avvik i positiv og negativ retning

Tid

+ 3 måneder

Kostnad

+ 20%

Gevinster

75% oppnåelse

1

Drift av TMS må tilpasses pasient grunnlag
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Videre samarbeid innenfor havner – orientering til styret i Østre Agder
Oppfølging av sak 68/15 – Orientering om havnedrift og muligheter for samarbeid mellom
kommunene – Styremøte 18.september 2015.
I den overnevnte saken ønsket styret at Risør kommunen samlet representanter fra de fire
kommunene som har gjestehavn, med sikte på å utrede muligheter for styrket samarbeid og
fellesløsninger mellom disse.
I næringsnettverket ble det vedtatt å utsett denne saken til prosjektleder for strategisk næringsplan
var på plass. 25.januar fikk næringsnettverket en egen orientering fra havnesjef Rune Hvass. Det ble i
forlengelsen av dette møte besluttet at vi ønsker å se nærmere på flere mulige satsningsområder.
Flere representanter fra kommunene ble derfor invitert til en egen workshop om mulig samarbeid
innenfor temaene:
-

Kommersiell havnedrift
Fiskeri/ fiskemottak
Gjestehavner
Cruise

Det foreligger et eget oppsummeringsnotat fra dette møte. Næringsnettverket har blitt enig om at vi
ønsker å jobbe mot følgende langsiktige målsetninger:
1. Gjestehavn
a. Vi tror at ved å fremstille Sørlandskysten som en felles destinasjon med ulike
avdelinger vil det totale antallet overnattinger i regionens gjestehavner øke. Det er
en målsetning å fremstå som «Sørlandskysten avdeling Risør/Tvedestrand/ Arendal/
Grimstad». Arbeidet skal starte med de fire kystkommunene i Østre Agder, men på
sikt ønsker vi å se at flere kommuner på sørlandskysten blir med på satsningen.
Videre skal det også jobbes for å opprette et regionalt forum for gjestehavnene hvor
man møtes og utformer felles strategi, og deler erfaringer og kunnskap.
2. Cruise
a. Østre Agder skal jobbe for å bli en attraktiv destinasjon for Cruiseturisme ved at det
tilbys helhetlige pakker og eventer ved anløp her. Arendal havn kan være behjelpelig
dersom andre havner i Østre Agder ønsker å ta imot cruisebåter, men den primære
satsningen på cruise ligger i at det organiseres turer, eventer og helhetlige pakker fra
og til, hele regionen i forbindelse med cruiseanløp i Arendal.
3. Kommersiell havn
a. Østre Agder vil bidra til at Arendal havn er regionens foretrukne havn. Det er enighet
blant kommunene om at Arendal havn må få stamnetthavn-status ved neste
revisjon, basert på omsatt godsvolum, erfart vekst og viktighet for regionen. Østre
Agder kommunene står samlet bak kravet om å få etablert bedre vei fra ny e-18 til
Eydehavn. Dette vil bidra til å nå felles nasjonal mål om at mer gods i fremtiden skal
fraktes på sjø fremfor vei.
4. Fiskeri/ Fiskemottak
a. Østre Agder ønsker at det skal være en levende fiskeribransje i regionen. Østre Agder
vil jobbe for å bevare og utvikle fiskemottakene i Østre Agder gjennom å jobbe aktivt
for rekruttering og legge til rette for nettverks- og kompetansebygging i næringen.

For å følge opp de langsiktige målene vil næringsnettverket fremover sette i gang ulike prosjekter.
Primært innenfor gjestehavner og cruise. Foreløpig er følgende igangsatt.
a. Gjestehavner
i. Oppdatert informasjon om gjestehavner på USUS’ nettsider. Ansvarlig USUS
ii. Utarbeidet en felles brosjyre som viser kort og konkret informasjon om gjestehavnene
langs kysten i Østre Agder. Denne distribueres digitalt og kan være tilgjengelig i de ulike
havnene allerede sommeren 2016. Den kan også brukes i felles markedsføring mot ulike
magasiner. Ansvarlig: Kamilla Solheim
b. Cruise
i. Undersøke muligheten for å opprette nettverk for de som ønsker å samarbeide om
cruisebesøk. Ansvarlig: Monica Lunøe Rand – turistsjef i Arendal
c. Kommersiell havn
i. Nærhet til havn tas med som et viktig poeng i det pågående arbeidet med
næringsarealbanken i Østre Agder. Ansvarlig Bård Vestøl Birkedal
d. Fiskeri/ fiskemottak
i. For å skaffe noe mer erfaring gjennomføres det et enkelt pilotprosjekt på rekruttering
innen fiskerinæringen i Risør kommune. Ansvarlig: Kamilla Solheim.
ii. Undersøke behovet og ønske om samarbeid mellom fiskemottakene. Ansvarlig Bård
Vestøl Birkedal

