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OSS ble til Helsefelleskapet Agder desember 2019

Helsepolitisk toppmøte
Politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak

Regionale samarbeidsutvalg (RS)
Administrativ ledelse i kommuner og helseforetak

Region Kristiansand og Lindesnes
Region Østre Agder
Region Lister
Region Setesdal

Helsefellesskapet i Agder (OSS)
Administrativ toppledelse i regioner og helseforetak

Samhandlingsråd

Helsekonferansen
Helsefaglig og administrativ deltakelse

Årlige møter for å 
forankre retning

Utvikle strategier 
og håndtering av 
regionale saker 

Utvikle strategi-
baserte handlings-
planer

Håndtering av lokale 
saker

Samhandlingsråd
Fagkompetanse fra kommuner og helseforetak

Utrede 
kunnskapsgrunnlag

Utvikle prosedyrer 
og tjenestemodeller

HELSEFELLESSKAPET AGDER
Brukere og fastleger deltar på alle nivå



Januar

OSS-møte
Februar

RS-møter

Mars

April

OSS-møte

Mai

RS-møter

Juni

OSS-møte
Juli

August

September

RS-møter

Oktober

Felles OSS-
OSO-møte

November

Helse-
konferansen

Desember

Helsepolitisk 
toppmøte

25 kommuner, ett helseforetak med tre 
hovedlokalisasjoner

Helsefelleskapet Agders struktur sikrer 
sammenheng, forankring, 
operasjonalisering og oppfølging bl.a 
gjennom:
-4 møter årlig i Helsefellesskapet
-4 møter årlig i 4 samhandlingsråd

- Årshjul (Demmings kvalitetssirkel)
- Ressurser til sekretærfunksjoner siste 10 
år



kristiansand.kommune.no

25 kommuner på Agder –
egen samordning gjennom KOSS - samarbeidet  

• Legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene på Agder innenfor 
de viktigste strategiske utviklingsområdene på helseområdet. 

• Ivareta en strategisk samordningsfunksjon for Agderkommunenes behov 
og interesser relatert til følgende: 
• Samarbeidet med Sørlandet Sykehus HF 

• Opp mot regionale råd /utvalg 

• Opp mot nasjonale myndigheter
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Foretaket har høye ambisjoner for hver lokalisasjon

Kommunale byggeplaner og prosesser på foretakets tre hovedlokalisasjoner

*

*Nytt akuttbygg ikke vedtatt



Avtalene som rammeverk for effektiv samhandling

• Helhet og sammenheng er regulert gjennom lovpålagte avtaler
o for pasientene
o for tjenesteinnovasjon og sammenheng
o for god samhandlingskultur

o OSS (forløperen til Helsefelleskapet) ble etablert allerede i 2006

o Vi var klare for å raskt utforme avtaleverk da relasjoner var 
etablert og strukturer var på plass

o Avtalene har vært et rammeverk som har skapt en ordnet og 
ryddig samarbeidsklima 

o Avtaleverket har vært til hjelp for å avklare og finne løsninger 
på potensielle konflikter og  vært tilstrekkelig til å avklare den 
ene tyngre konfliktsituasjonen vi har hatt siden oppstart av 
reformen



Felles ledelsesprogram for bedre samhandling på Agder 
i regi av Helsefelleskapet  2017 - 2018

• 2017 prosjekt for en dynamisk 
avtalestruktur mellom SSHF og 
kommunene 

• Agder ble pilot - OSS som arena

• Ansvar: Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) og 
Kommunens sentralforbund (KS)

• Revitalisering av samhandlingskulturen -
starten på Helsefellesskapet Agder!



Helsefellesskap/OSS 
Strategidokument 
2019 - 2021

Grensesprengende samarbeid om 
helsetjenestenes på Agder

• Helsefellesskapet/OSS - et 
partnerskap:
o arena for strategiske drøftinger og 

prioriteringer 

o skal initiere utviklingsarbeid

• Våre verdier:
o likeverd, gjensidig respekt og tillit

o åpenhet, nysgjerrighet, mot og 
engasjement 
- som grunnlag for synergier og 
samskaping

• Å utvikle et godt og 
resultatorientert samarbeid

• Å fremme det vitenskapelige 

og faglige miljø

• Å fremme innovasjon

• Å styrke og utvikle kunnskap 

om gode tjenestetilbud og 

pasientsikkerhet

OSO: Strategi for samarbeid om 
forskning, innovasjon og utdanning for et 
fremtidsrettet helsetjenestetilbud i 
Agder 2021-2024



Universitetet i Oslo, 
Sørlandet sykehus HF, 
kommunene i Agder og 
Universitetet i Agder

Tverrprofesjonell praksis, 
IKT/digitalisering/kunstig 
intelligens, samhandling, 
somatikk og psykisk helse

Campus sør: Desentral medisincampus



Kommunenes strategiske forskningsorgan på 
Agder

Etablering av klyngesamarbeid om forskning innenfor helse og 
omsorgsområdet
Bygger på anbefalinger i rapporten fra det nasjonale utvalget 
«Kommunenes strategiske forskningsorgan» . Den foreslår et 
kunnskapssystem for fremtidig struktur og mulige 
finansieringsmodell for forskning innen helse og omsorgsområdet i 
kommunene. 

Kommunene på Agder utreder:
- en grunnstruktur for arbeid på kommunenivå
- der kommunene gjennom et klyngesamarbeid 
- selv tar eierskap til sitt kunnskaps- og innovasjonsbehov 
- og samarbeider om å definere relevante forskningstema

Strategi 2021-2024 i Sørlandet sykehus: Delplan for 
forskning og forskningsdrevet innovasjon

https://www.ks.no/globalassets/KS-ksf-rapport-F43-interaktiv.pdf


Mål for arbeidet 2021-2022
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• Covid-19 epidemien og koordinering via OSS
i. Scenariobeskrivelser og beredskapsplaner
ii. Råd og beslutningsstøtte til primærhelsetjenesten under 

koronaepidemien – en medisinskfaglig veileder
iii. Pasientforløp rehabilitering for Covid-19 pasienter

• Strategisk arena for samhandling om målgruppene
i. SAM-prosjekter – felles porteføljestyring for større 

samhandlingsprosjekter 
-digitalisering, hjemmeoppfølging ,utadvendt sykehus, akuttmedisinsk 
kjede

ii. Likeverdige tjenester, økt kvalitet (eks. ROP, 
Rehabilitering, sårbare barn, FACT, LAR-behandling mv.)

iii. Felles hendelsesanalyser og bedre beslutningsgrunnlag 
iv. Campus Sør (desentral medisinutdanning med UiO)


