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Virksomhetsplanen pkt. 2.1 Samhandling SSHF og kommuneregioner på Agder

Samhandling med SSHF
Status delavtalene D4 og D5
D4: Avtalene er ferdig forhandlet og klarert for undertegning.
D5: Midlertidige avtale er fortsatt gjeldene. Kommunene venter på tilbakemelding fra SSHF.
Saker som har vært til behandling i OSS:
 Fagråd for psykisk helse
Helene Tveide og Lillian Andersen representerte Østre Agder i dette arbeidet. Fagrådet er konstituert og
har utformet tydelige og gode målsettinger som er lagt fram i OSS. Fagrådet skal i neste møtene drøfte
forslag til tiltak. Se vedlegg.
 Pakkeforløp psykisk helse og TSB
Arbeidet med pakkeforløp er startet opp. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som planlegger en
implementeringskonferanse. Pakkeforløp er foreløpig innført for. Se foil som følger vedlagt.


Kartlegging av samhandlingsarenaer. Oppfølging av PwC- rapport.
Saken drøftes i HLF 26.04



Oppstart av pakkeforløp

01.01.2019

•
•
•
•
•

Pakkeforløp for utredning og behandling psykisk helsevern, barn og unge
Pakkeforløp for utredning og behandling psykisk helsevern, voksne
Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
15.02.2019
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelse hos barn, unge og voksne
Pakkeforløp ved spiseforstyrrelse hos barn og unge
Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
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Kvalitet og modernisering – «KoM – programmet» informasjon fra SSHF om pågående omstillingsprogram
Rådgiver Birgitte Langedrag og rådgiver Frank Strømsland, begge fra SSHF
orienterte om pågående arbeid med KoM - programmet til SSHF.
Målsettingen med KoM – programmet er:




Oppnå målene i Utviklingsplanen 2035
Investere i ny teknologi, nytt medisinsk utstyr og oppgradere bygningsmassen
Spare inn 200 millioner i drift over 4 år for å frigjøre midler til investeringer

Fyldig og informativ presentasjon følger vedlagt.
03/2019

Virksomhetsplanen pkt. 2.2 E – helse og velferdsteknologi

Status fra fagutvalget for Digitalisering og IKT Forvaltning helse
-

organisering av innovasjons - og forvaltningsarbeidet
Ehelsekoordinator Erlend K. Faanes og Forvaltningsansvarlig IKT helse, Vivian Grande fra IKT Agder
presenterte fagutvalgets og IKT forvaltningsinnstilling til organisering.

Erlend K. Faanes:
Det foreslås at fagutvalg for digitalisering har ansvaret for både innovasjon og forvaltning i felles møter
som blir todelt. Ehelsekoordinator er sekretær og saksutreder for innovasjonsdelen, Forvaltningsansvarlig
IKT helse er sekretær og saksutreder for forvaltningsdelen. Kommunene velger selv representasjon som gis
nødvendig mandat for å sikre beslutningskompetanse. En teknisk repr fra IKT Agder bør sitte i
forvaltningsgruppa. Viser for øvrig til vedlegg som visualiserer forslag til organisering samt vedtak i
fagutvalget for digitalisering. Det ble ikke anledning til å gjennomdrøfte og vedta organisering i HLF –
møtet 15.03.
Vivian Grande:
Arbeidet med organisering av forvaltning av kommunenes IKT- løsninger er utfordrende både som følge
av generelt økt behov for digitalisering og innovasjon innen offentlige tjenester, og som følge av
fusjonering av IKT – Agder, DDØ samt fylkessammenslåingen. Det pågår et stort sammenslåings- og
endringsarbeid med økt ressursbehov og dertil krevende prioriteringer for mange parter.
Utviklingsarbeidet i forhold til kommunenes ulike fagsystemer vil kreve nøye prioriteringer og riktig bruk
av ressurser. Det er mange ulike systemer for like tjenester, og potensialet er stort for kostnadsreduksjon
ift å samordne/ha like løsninger og arbeidsprosesser. Ett eksempel er integrasjoner med tilleggstjenester,
der en integrasjon med en felles løsning vil være veldig besparende ift å måtte integrere samme
tilleggsløsning mot flere ulike fagsystemer. Andre eksempler er felles sentral kontraktsforvaltning,
leverandøroppfølging og teknisk brukerstøtte.
Det er behov for igangsetting av samordningsarbeid innen flere fagområder, og dette foreslås
gjennomført i faggrupper. I første omgang foreslås faggrupper for Helse og omsorg, NAV/velferd,
Helsestasjon og Barnevern, ved siden av Forvaltningsgruppe IKT helse. Noen av disse fungerer allerede,
men uten at alle kommunene i samarbeidet er kommet med ennå.
HLF diskuterte utfordringene som ligger i en enhetlig forvaltning av IKT i IKT-Agder samarbeidet. En mer
effektiv forvaltningsorganisering bør gjennomføres på lengre sikt, men på kort sikt er det behov for å
starte bredt. Målet må være å jobbe frem mer optimale løsninger, for eksempel ved at kommuner
representerer hverandre inn i ulike faggrupper og deling av systemressurser på tvers av kommunene.
Vivian la fram for forslag til hhv styringslinjer, roller og fora og system for beslutning:
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Forvaltningsansvarlig IKT Helse fasiliterer oppstart av foreslåtte grupper (se vedlagte foiler). Hver
kommune v/ sin representant bringer sammen (allokerer) deltakere inn til de ulike faggruppene.
Utviklingsarbeid knyttet til daglig drift og tilhørende beslutningsmyndighet på dette delegeres til
faggruppene som utarbeider Årshjul. Prioriterte fokusområder og oppgaver rangeres for 2019. I
arbeidet må det utarbeides en særskilt prosedyre for mandat, kommunikasjon og forankring.
Større prosesser med tilhørende investeringsbehov må legges fram som forslag fra IKT forvaltning
helse opp til styringsgruppen for IKT Helse.

Konklusjon:
Det ble fremlagt gode og oversiktlige modeller fra både ehelsekoordinator og forvaltningsansvarlig Helse
på en komplisert struktur som må bearbeides videre.
HLF tar innspillene til orientering.
Saken drøftes på nytt i forbindelse med konstituering av Styringsgruppe for IKT Helse den
26.04.2019.
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Virksomhetsplanen pkt. 2.6 Folkehelse, levekår og tidlig innsats

BTI Agder «Digital stafettlogg» - et digitalt verktøy i folkehelsearbeidet
Malin Paust, prosjektleder for BTI Agder delprosjekt digital stafettlogg, presenterte spørsmål knytta til
forestående anskaffelsesprosess i BTI Agder.
Digital stafettlogg skal bidra til å sikre tidlig innsats, uten oppfølgingsbrudd, i tjenester til barn og unge
med særskilte behov. Stafettloggene som i dag finnes på markedet dekker samhandlings- og
dokumentasjonsbehov som de enkelte fagsystemer og maler i Word/ ePhorte ikke gjør, men svarer ikke
helt til dagens forventninger til digitale løsninger, spesielt med tanke på integrasjoner. Majoriteten av
kommunene i BTI Agder ønsker derfor å avvente anskaffelse, men ha opsjon i avtalen. Lyngdal, Lillesand
og Risør ønsker å implementere den per i dag beste løsningen i begrenset omfang, og gjennom en
innovativ anskaffelse medvirke til videreutvikling av løsningen. HLF ble bedt om å ta stilling til følgende:
•
I 2019 er det i Østre Agder kun Froland og Grimstad som ikke deltar i BTI Agdersamarbeidet. Er
det aktuelt for disse kommunene å også inngå i opsjon i avtalen om et digitalt system som hindrer
oppfølgingsbrudd, legger til rette for tverrfaglig samarbeid, dokumentasjon, og brukermedvirkning?
•
Anser HLF en slik anskaffelse og kontraktsforvaltning som tilstrekkelig viktig for at IKT Agder skal
prioritere ressurser til dette?
HLF besluttet følgende:
Malin Paust utarbeider et saksframlegg med hjelp av Vivian Grande og Line Bakkeby i IKT Agder. Laila
Nylund og Nina Evensen Smith involveres i vurdering knytta til hvordan BTI stafettlogg henger sammen
med arbeidet med Visma og Individuell Plan.
Saksframlegget legges fram på neste møte i HLF 26.04.
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Saker til neste møte:
Status i drøftinger av arenaer for samhandling med SSHF/SSA
Helsedirektoratets siste publikasjon ang utskrivninger fra sykehus og reinnleggelser
Strategidokument for OSS
BTI stafettlogg
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