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1 Innledning 
Prosjekt Samhandling i Valdres 1. september 2013. Prosjektet har hatt som mål å 

forberede oppstart av regionale tjenester i Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) i 

2015. Helse- og omsorgslederforum er styringsgruppe for prosjektet, se figur 1. Det 

har vært tre prosjektledere som har utgjort 2,5 årsverk, derav den ene som fagutvikler 

og med et spesielt ansvar for arbeidsgruppe 2. Den enkelte kommunes kostnad i 

prosjektet har vært deltakelsen fra hver kommune i alle tre arbeidsgrupper. Prosjektet 

har arrangert et oppstartseminar, en samhandlingsdag, en workshop og et 

avslutningsseminar. 

I 2009 ble Regionalt helseprosjekt startet som et forprosjekt. Vedtak i samtlige 

kommuner i 2010 resulterte i et hovedprosjekt. I 2012 ble det fattet politiske vedtak i 

alle kommuner om å etablere en intermediæravdeling1 med kommunale akutte 

døgnplasser2 samlokalisert med øvrige tjenester i VLMS. Disse er røntgen, dialyse, 

spesialistpoliklinikk, jordmortjeneste samt legevaktsentral og legevakt. Samtidig ble 

det fattet vedtak om å bygge nytt VLMS. Alle kommunene etablerte eiendomsselskapet 

VLMS-E-IKS. Byggingen startet august 2013, og leietakerne overtar sitt leieareal i 

2015. Bygget omtales som VLMS og det inneholder langt flere tjenester enn VLMS. 

Oppland fylkeskommune skal leie lokaler til ny tannklinikk for Valdres og Nord-Aurdal 

kommune leier arealer til institusjonsplasser, omsorgsboliger, lokaler for 

hjemmetjeneste, hjelpemiddellager, kjøkken/kantine og ergo- og fysioterapitjenester. 

Når det i rapporten skrives VLMS menes det de regionale tjenester og sykehuset sine 

tjenester. 

Prosjektet har valgt å kalle de kommunale øyeblikkelighjelp døgnplasser for 

kommunale akutte døgnplasser (KAD). Det betyr det samme og brukes om hverandre 

over hele landet. Etablering av regional intermediæravdeling med KAD-senger blir det 

høyeste nivået i omsorgstrappen for de seks kommunene. 

Samhandlingsreformen har satt fokus på brukermedvirkningens betydning, og det er 

klare føringer på at tjenesteutvikling skal foregå i et samarbeid med pasient/brukerne, 

vedlegg A og G. Prosjektets arbeid med å etablere et brukerutvalg for VLMS er i tråd 

med disse føringene. 

                                                
1 Intermediæravdeling er en sengeavdeling for regionen. Intermediæravdelingen vil være det høyeste 

omsorgsnivået i omsorgstrappa for alle seks kommuner 

2 Kommunale akutte døgnplasser (KAD) – ny plikt for alle landets kommuner fra 01.01.16. Kommunene skal 

gi tilbud om behandling og observasjon hele døgnet for å redusere sykehusinnleggelser 
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Føringene i Samhandlingsreformen, Helse- og omsorgstjenestelov, Lov om 

helsepersonell, Pasient- og brukerrettighetsloven samt veiledere, Stortingsmeldinger 

og rapporter har vært sentrale i arbeidet, vedlegg A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, Q, R og T. 

1.1 Regional samhandlingsenhet 

Regional samhandlingsenhet (RES) har bestått av de tre prosjektledere. De har 

gjennomført 37 møter der prosjektplanen, møtene i arbeidsgruppene og 

styringsgruppa har lagt premissene for å sikre framdrift. RES har gjennom hele 

prosjektperioden hatt faste møter med prosjektansvarlig som har vært kommunalsjef i 

Nord-Aurdal. Hun er også Nord-Aurdal sin representant i HO-forum. RES fikk en 

utskiftning av prosjektleder/fagutvikler ved nyttår. Ny prosjektleder ble tilsatt og 

startet fra januar 2014. RES har hatt to møter med regional kreftkoordinator våren 

2014. 

 

Figur 1: Organisering av prosjekt Samhandling i Valdres 

Figur 1 viser organisering av prosjektet. RES har hatt månedlige møter med styringsgruppa som 

har bestått av HO-forum og hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Nord-Aurdal. Sakene 

er belyst fra ulike sider og RES har gitt sine anbefalinger. Samhandling i Valdres er et stort og 

omfattende prosjekt slik at det har vært nødvendig at styringsgruppa og RES har hatt tett dialog 

for å få gjort nødvendige avklaringer underveis. Samhandling i Valdres har brukt begrepene 

arbeidsgruppe 1, 2 og 3 istedenfor delprosjekt 1, 2 og 3. 

Hele prosjektet har vært samlet ved tre anledninger, oppstartseminaret, 

samhandlingskonferansen og avslutningsseminaret. Samhandling i Valdres har fått god 

bistand fra Tromsø Telemedisin Consulting (TTC), spesielt til arbeidet i arbeidsgruppe 

1. 
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RES leverer en samlet rapport for prosjektet. Vedleggene er inndelt pr arbeidsgruppe. I 

tillegg er det en del ikke-vedlagte vedlegg som rapporten viser til. Oversikt over alle 

vedlegg, både vedlagte og ikke-vedlagte ligger før innledningskapittelet. 

 

1.1.1 Prosjektmidler 

Prosjektet fikk etter søknader våren 2013 tildelt 1 mill. fra Helsedirektoratet og 0,5 

mill. i skjønnsmidler fra Fylkesmann i Oppland. Prosjektet var satt opp fra 01.09.13-

30.06.14 med ønske om å forlenge prosjektet til driftsstart 2015. Prosjektet var ikke 

fullfinansiert og man var avhengig av midler i 2014. I statsbudsjettet for 2014 ble 

samhandlingsmidler for første gang siden 2009 tatt ut av budsjettet. Det ble derfor 

tidlig klart at prosjektet skulle avsluttes 30.06.14.  

Søknad om investeringsmidler til velferdsteknologi ble sendt til Helsedirektoratet 

høsten 2013. Det ble for første gang utlyst midler til investering i velferdsteknologi i 

tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen og samfunnsutviklingen for øvrig. 

Valdres søkte på til sammen ca. 16.6 millioner kr. Midlene skulle brukes til utskifting 

av alle trygghetsalarmene i regionen, til oppgradering av EPJ3 systemet og til å takle 

utfordringen med å legge alle 6 kommunene over på en server. I tillegg ønsket en å 

etablere en utprøvingsenhet for velferdsteknologiske løsninger og til en stilling i IKT 

Valdres som skulle være bindeleddet mellom kommunene og IKT Valdres innenfor 

sektorens systemportefølje. 

Av 101 innkomne søknader ble 30 plukket ut til en slik presentasjon hvorav Valdres 

var en av dem. RES var sammen med prosjekteier invitert til direktoratet for å utdype 

søknaden direkte. Regionen fikk avslag på søknaden og jobber videre for å finne andre 

løsninger. 

I oktober 2013 søkte regionen Helse- og omsorgsdepartementet om 

kompetansemidler med tanke på informasjon, kunnskap og kompetanse på 

omsorgsfeltet. Det ble søkt om kr 300.000. Regionen fikk også avslag på denne 

søknaden. 

Prosjektet søkte om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oppland til velferdsteknologi og 

kompetanseutvikling våren 2014 og mottok kr 1.150 mill. Midlene brukes til 

Samhandling i Valdres og til å gjennomføre en del av tiltakene. 

                                                
3 Elektronisk pasientjournal (EPJ) er journalsystemer i helse- og omsorgssektoren, et dataprogram for 

registrering og systematisering av helseopplysninger. EPJ er standardisert fra sentrale myndigheter og er 

under utvikling. Helsepersonellenes § 40, 1 ledd og forskrift om pasientjournal § 3a 
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1.2 Brukerrepresentasjon 

For dette prosjektet ble det valgt to representanter. Den ene er leder for brukerutvalget 

i Sykehuset Innlandet, den andre fra Eldrerådet i Nord-Aurdal. RES har hatt tre møter 

med brukerrepresentantene. I tillegg har de deltatt på oppstartseminaret, workshop, 

samhandlingsdag, informasjonsmøte for brukerrepresentanter i Valdres samt 

avslutningsseminaret.  

I møtene mellom brukerrepresentantene og RES er brukerrepresentantene orientert om 

framdriften i arbeidsgruppene og de har gitt innspill til det videre arbeidet. Hensikten 

har vært å utrede hvordan VLMS skal etablere et brukerutvalg. 

Den 9. april ble det holdt et informasjonsmøte for ledere i alle lag og organisasjoner 

samt alle faste medlemmer i de kommunale råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og eldrerådene i regionen. Møte samlet vel 30 personer. Det ble gitt 

informasjon om VLMS og hva det vil si å sitte i et brukerutvalg. RES og prosjektets 

brukerrepresentanter fikk gode innspill og tilbakemeldinger.  

I mandatet framkommer det ikke at prosjektet skal utrede etablering av brukerutvalg 

jf. vertskommuneavtalen underskrevet av rådmennene høsten 2012, vedlegg 3.6. RES 

har likevel brukt tiden med brukerrepresentantene til å utarbeide et mandat. Arbeidet 

er nærmere beskrevet i kapittel 2.4.2. 

 

1.3 Utvikling av behandlingslinjer basert på eHelse/IKT 

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra alle Valdreskommunene, Sykehuset 

Innlandet v/Granheim Lungesykehus, Avdeling for Kunnskapsstøtte, leder for dagens 

VLMS, legevaktsoverlege, tillitsvalgte for Fagforbundet i Etnedal, daglig leder for IKT 

Valdres og fagutvikler/prosjektleder i Samhandling i Valdres, vedlegg 4.1. Prosjektet 

har i tillegg kjøpt konsulentbistand fra TTC som har lang erfaring med innføring av 

teknologistøttede helsetjenester og som har vært prosjektleder i TeleMedValdres 

tidligere. Dette gjør at TTC kjenner regionen godt. 

Det har vært ni møter i arbeidsgruppa med god involvering av alle deltagerne i mange 

og gode diskusjoner. Prosjektleder har vært leder og sekretær i møtene. 

Arbeidsgruppa har bidratt med gode og konstruktive innspill på hvordan regionen kan 

jobbe videre med forankring av behandlingslinjemodeller og pasientforløp. Arbeidet i 

gruppa har bidratt til at forståelsen i kommunene har økt.  

Arbeidsgruppen skulle ta utgangspunkt i behandlingslinje for kronisk obstruktiv 

lungesykdom (KOLS). Behandlingslinjen skal være overførbar til andre diagnosegrupper 
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for å gi gode pasientforløp. Workshop som arbeidsgruppen arrangerte hadde en 

grundig gjennomgang av hva ei behandlingslinje er for å gi en felles forståelse for alle. 

Denne innsikten ble også viktig for å kunne se nye muligheter som i dag er tilgjengelig 

ved bruk av eHelseløsninger som for eksempel videokonferanse. 

 

1.4 Kompetanseutvikling 

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra alle seks kommuner, Sykehuset 

Innlandet - prosjektleder eHelse og teknologi, leder for dagens VLMS, 

legevaktsoverlege, tillitsvalgt Delta Nord-Aurdal, tillitsvalgt Fagforbundet i Vang, 

daglig leder i IKT Valdres og konsulent fra Tromsø Telemedicine Consult, vedlegg 4.1. 

Arbeidsgruppa har hatt ni møter. Oppmøte har vært tilfredsstillende. Møtene har vært 

konstruktive med gode diskusjoner, klare målsetninger og god framdrift. 

Prosjektleder/fagutvikler har vært sekretær og ledet arbeidet med gjennomføring av 

strategisk kompetanseplan og øvrig aktiviteter.  

Det er gjennomført et KOLS kurs for 78 helsepersonell i regionen ledet av Granheim 

Lungesykehus. Kurset er gjennomført via videokonferanse over fire onsdager á to 

timer. Tromsø Telemedicine Consult stod for forarbeidet og utarbeidet 

kompetansepakken i forkant av KOLS-kurset. Under utarbeiding av strategisk 

kompetanseplan ble det opprettet to undergrupper bestående av 

kommunerepresentantene og tillitsvalgte. Disse hadde to møter hver, hvor strategisk 

kompetanseplan ble jobbet ekstra tett med. Oppgavefordelingen har vært god mellom 

representantene. Representantene har fulgt opp formidlingen av KOLS-kurset og 

strategisk kompetanseplan i sine respektive kommuner. Det har vært et stort 

engasjement i møtene. Denne informasjonsflyten har skapt grobunn for nye tanker og 

felles forståelse. 

Det var utfordringer i formidling av KOLS-kurset fra arbeidsgruppe 2. Det er derfor 

ikke alle aktuelle kursdeltakere som fikk tilbud om å delta. En annen utfordring var 

innsamling av tallmateriale til kompetanseplanen, vedlegg 2.1 og kapittel 2.2. På 

grunn av svært ulik organisering, og til dels dårlig dokumentasjon har ikke data i alle 

tilfeller vært lett tilgjengelig. Arbeidet har vært tidkrevende og det stilles også 

spørsmål om kvaliteten på kartleggingen. Det er, de senere årene, gjort flere forsøk på 

tilsvarende kartlegginger der de samme utfordringer er påpekt. 
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1.5 Samhandling i VLMS 

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra alle seks kommuner, Sykehuset 

Innlandet med to representanter, divisjonsdirektør Gjøvik og prosjektleder ehelse og 

teknologi, leder for dagens VLMS, legevaktsoverlege, doktorgradsstipendiat fra Senter 

for omsorgsforskning på Gjøvik og hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Sør 

Aurdal, vedlegg 4.1. Arbeidsgruppa har hatt 10 møter. Oppmøte har vært 

tilfredsstillende. Møtene har vært konstruktive med gode diskusjoner, klare 

målsetninger og god framdrift. Prosjektleder har vært leder og sekretær i arbeidet. 

Fagutvikler har deltatt i en del av møtene. Regional kreftkoordinator har deltatt fra 

nyttår. 

Det ble tidlig etablert ei egen undergruppe for å se på rutiner og prosedyrer i VLMS. 

Gruppen har bestått av representanter fra hver kommune.  Vang kommune har hatt en 

lege representert i arbeidsgruppe tre. I undergruppen har også en av kommunens 

avdelingsleder deltatt i rutine og prosedyrearbeidet. Prosjektleder og fagutvikler har 

deltatt i dette arbeidet. Regional kreftkoordinator har deltatt fra nyttår. 

Det har vært en god oppgavefordeling mellom representantene og det er jobbet godt 

mellom møtene. Kommunerepresentantene har også diskutert rutiner og prosedyrer 

med egen kommune gjennom hele prosessen. Kommunene har således deltatt aktivt 

med innspill til arbeidet. Undergruppen har hatt åtte møter. 
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2 Gjennomføring av tiltak og aktiviteter i henhold til 

mandatet 

Kapitlet er delt inn i tre hovedoverskrifter der hver av arbeidsgruppene har beskrevet 

hvordan mandatet er besvart. I prosjektbeskrivelsen var intensjonen at det skulle 

sørges for finansiering av nødvendige stillingsressurser slik at prosjektet skulle 

videreføres til ordinær drift. Det ble tidlig klart at dette ikke var gjennomførbart. 

Virksomhetsleder VLMS må derfor ta ansvar for en videreføring av prosjektet.  

Rådmannsutvalget har nedsatt ei arbeidsgruppe som har fått i oppgave å utarbeide en 

IKT strategiplan. Prosjektledere fra Samhandling i Valdres har vært involvert i deler av 

arbeidet som går på tvers av alle tre arbeidsgrupper. 

 

2.1 Utvikling av behandlingslinje basert på eHelse/IKT 

Gjennomgang av behandlingslinja4 for KOLS pasienter har vært sentralt og nødvendig 

for å etablere kunnskap om sammenhengen mellom aktørene i linja.  

Granheim Lungesykehus har sammen med avdeling for kunnskapsstøtte i Sykehuset 

Innlandet utviklet dagens behandlingslinje. Behandlingslinja er en fastlagt organisering 

av et behandlingsforløp for pasienter med KOLS. 

I hovedtrekk er innspillene fra Samhandling i Valdres retta inn mot samhandlingen ved 

bruk av teknologi, som for eksempel elektronisk meldingstjeneste (PLO meldinger)5 og 

videokonferanse.  

Cisco Jabber ™ Video for Telepresence (Jabber Video), er en klient som fungerer med 

PC med Windows, Mac med OS X og iPad med iOS, for å gi høykvalitets 

videokommunikasjon (HD). Jabber Video er fleksibel og kan justeres i forhold til 

tilgjengelig netthastighet, som er en forutsetning for god kvalitet, vedlegg 1.8. Valdres 

har tatt i bruk Jabber Video gjennom prosjektet TeleMedValdres (2012-2013), på ulike 

tjenestenivå. Samhandling i Valdres har fått god erfaring med bruk av mobile 

videokonferanse. Skal potensialet utnyttes må alle yrkesgrupper etter hvert involveres i 

denne bruken. Norsk Helsenett SF ønsker å tilgjengeliggjøre bruk av videokonferanse. 

                                                
4 Dokumentert beskrivelse av forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe 

5 Elektronisk meldingsutveksling er standardiserte forhåndsdefinerte meldinger. Helsepersonell utveksler 

således skriftlig pasientinformasjon mellom helse- og omsorgstjenesten og fastleger og mellom helse- og 

omsorgstjenesten og helseforetak. Meldingsutvekslingen lagres automatisk i pasientens journal. Elektronisk 

meldingsutveksling erstatter således en del telefonkommunikasjon, faks og gule lapper 
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Jabber Video er lansert i deres produktportefølje, som en gratis nedlastbar 

videokonferanseløsning, tilknyttet helsenettet. Tromsø Telemedicin Consult, har 

utformet en manual for jabberløsning på oppdrag fra Norsk Helsenett, vedlegg 1.8. 

Samhandling i Valdres ble derfor en naturlig partner i uttesting av veilederen med blant 

annet representanter fra regionens legeforum, samt en spesialist fra Granheim. Dette 

vil være nyttig for å tilpasse veilederen og for å skape engasjement hos involverte 

helsepersonell som skal bruke løsningen i fremtidige helsetjenester.  

 

2.1.1 Workshop 

Prosjektet arrangerte den 6. desember 2013 workshop med utgangspunkt i KOLS med 

undertittel; Utvidet behandlingslinje KOLS. 44 personer deltok og målgruppa var 

arbeidsgruppe 1, fastlegene i Valdres, fysioterapeuter, ansatt på legekontorene, 

ordførerne i Valdres, HO–forum, brukerrepresentanter og IKT Valdres. 

Workshopen fikk godkjenning som kurs for leger fra Den Norske Legeforening (DNLF) 

med 6 valgfrie kurspoeng.  

Deler av workshopen foregikk i arbeidsgrupper. Arbeidsoppgavene og hvordan den 

enkelte arbeidsgruppe løste kan oppsummeres lik:  

- Innspill på utvidet bruk av behandlingslinjer  

- Innspill til revidering av tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner 

- Behov for prosedyrer og rutiner knyttet til pasientforløpet 

- Enkelte pasientgrupper mottar ikke kommunale helse- og omsorgstjenester, de 

mottar hjelp fra fastlege og helseforetak 

- Fokus på folkehelse og frisklivssentraler 

- Brukermedvirkning 

- Økt bruk av videokonferanse i samhandlingen 

Oppgavene og arbeidsgruppas arbeid i de seks arbeidsgruppene ligger som vedlegg 

1.1-1.1.6. 

 

2.1.2 Forankring av ny behandlingslinje 

Arbeidsgruppa og Tromsø Telemedicine Consult har i revideringsarbeidet med 

behandlingslinje for KOLS, samarbeidet med Granheim Lungesykehus. De viktigste 

elementene i dette er bruk av videokonferanse i samhandlingen, se vedlegg 1.2. For at 
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regionen skal kunne optimalisere gevinsten ved bruk av behandlingslinjer er det slik 

arbeidsgruppa ser det, viktig at bruken av behandlingslinja ikke blir til hinder for 

effektiv pasientbehandling. Dette krever god kjennskap til aktørene i behandlingslinja 

og til hvilke rutiner og prosedyrer en skal følge for å oppnå sømløse behandlingsforløp 

og effektiv ressursutnyttelse. 

For at nye behandlingslinjer skal tas i bruk bør dette forankres i HO forum. 

Arbeidsgruppa mener at utvikling og oppfølging av behandlingslinjer bør forankres i 

etablerte fora med helsepersonell som har kompetanse innen helse- og omsorgsfaget. 

 

2.1.3 Opplæring og igangsetting av ny samhandlingstjeneste 

Samhandling i Valdres har i prosjektperioden gjort flere grep på flere nivå for å 

forankre nye samhandlingstjenester i Valdres og i samhandling med Sykehuset 

Innlandet. Samhandling i Valdres har bygget aktivitetene på tidligere helseprosjekter 

(2009-2012), samt TeleMedValdres (2013). Prosjektet har i samarbeid med Tromsø 

Telemedicine Consult og Sykehuset Innlandet utformet innspill til revidering og nye 

avtaler og rutiner (tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner). Hensikten har vært å bidra 

til bedre tilpasning av nye teknologistøttede samhandlingstjenester.  

Sykehuset Innlandet jobber med et framstillingsprosjekt6 som skal ende opp med et 

elektronisk beslutningsstøtteverktøy med behandlingslinjer, fagprosedyrer og EPJ 

tilpasset alle typer enheter (PC, iPad, Smartphone). Dette arbeidet har ikke hatt den 

framdrifta som var forventa når prosjektet starta opp. Det betyr at deler av dette 

tiltaket ikke lar seg besvare fullt ut. Innolab i Sykehuset Innlandet har ansvar for 

framdriften i framstillingsprosjektet. Statusen pr mai 2014 er at testing av første 

versjon av ny metodikk for samhandlingstjeneste skjer tidligst høsten 2014, se 

vedlegg 1.6.  

Prosjektarbeidene har lagt grunnlag for oppstart av en ny teknologistøttet 

Samhandlingstjeneste i KOLS-behandling, som var en del av mandatet for Samhandling 

i Valdres. Tjenesteutvikling, forankring og samarbeid i organisasjoner og med 

tjenestenivå har vært ressurskrevende. Slik at oppstarten av samhandlingstjeneste i 

KOLS-behandling er forsinket. Samhandling i Valdres har etablert grunnlaget og 

anbefaler oppstart av samhandlingstjeneste i Valdres med blant annet KOLS pasienter. 

Ansatte i Valdres har allerede erfaring i bruk av videokonferanse i forskjellige 

sammenhenger. Med etablerte skriftlige grunnlag, og regionens etablerte 

                                                
6 Framstillingsprosjektet utarbeider en enklere måte å framstille ei behandlingslinje på fra ide til 

behandlingslinje er ferdig 
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ressurspersoner (superbrukere og prosjektdeltakere), vil man gradvis kunne øke 

bruken av ny samhandling til beste for regionens KOLS-pasienter. Erfaringer fra andre 

regioner er også at ansatte raskt ser nytten av denne samhandlingen og tar i bruk 

videokonferanse i økende grad, vedlegg 1.5-1.5.4. 

Ny samhandlingstjeneste vil stille nye krav til virksomheter som skal samhandle. De 

må ha nødvendig og oppdatert kompetanse i bruk av de nevnte verktøy. For vår region 

sin del betyr det at økt bruk av videokonferanse som verktøy vil kreve at det finnes 

dedikerte medarbeidere med ansvar for videokonferanseutstyret. De må ha ansvar for 

at rutiner for bruk og feilretting er oppdatert og at brukerne av 

videokonferanseutstyret har nødvendig opplæring. I TeleMed7 Valdres prosjektet, 

vedlegg O, ble det utpekt personer i hver kommune til dette ansvaret - superbrukere. 

Det er utpekt systemadministratorer i hver kommune for fagsystemet Profil. Disse 

personene har ansvar for rutiner, prosedyrer og oppdateringer samt opplæring av 

superbrukere i den respektive kommunene. Når regionen gikk til anskaffelse av Profil 

etablerte systemadministratorene seg i «Profilgruppa» for blant annet utveksling av 

erfaringer.  

Arbeidsgruppa har sett at det er de samme personene som er superbrukere på 

videokonferanse som også er systemadministratorer i Profil. Arbeidet deres, både i 

forhold til å være superbruker og systemadministrator, er ikke standardisert, det er 

opp til den enkelte kommune hvordan dette utføres i hverdagen. Med stadig økende 

behov for økt kvalitet, at kommuner i interkommunale samarbeid skal bli mere like 

samt krav til utarbeiding av rutiner og prosedyrer, er dette et kritisk punkt, vedlegg F. 

For å sikre at ny samhandlingstjeneste iverksettes er det behov for økt tilgang til 

møteromsutstyr og etablering av jabberløsninger i kommunene. RES mener det bør 

utarbeides et mandat for denne arbeidsgruppa for å synliggjøre hva som skal gjøres, 

hvem som har ansvaret og dermed gir muligheten for å etterspørre resultater. 

 

En forutsetning for å lykkes med igangsetting av ny samhandlingstjeneste er at 

helsepersonell i kommunene har tilgang til videokonferanseutstyr i arbeidshverdagen. 

RES har gjennomført en kartlegging i de seks kommunene for å få en oversikt over 

plassering av møteromsutstyr i den enkelte kommune samt tilgang til jabberløsninger. 

Tabell 1. Oversikt over møteromsutstyr og Jabbere i Valdreskommunene 

                                                
7 TeleMed Valdres prosjektet 2012-2013 – utvikling og etablering av videokonferanse som en del av 

samhandlingen 
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Vang 1 1 1 3 4

Vestre Slidre 1 1 1 1 1 5 4 12

Øystre Slidre 1 1 2 4 6

Nord-Aurdal 1 1 2 1 1 1 7 5 15

Sør-Aurdal 1 1 2 1 1 12 7 23

Etnedal 1 1 2 2 3 5

Sum 3 5 8 4 7 4 34 16 65

Andre Sum

Jabbere

Plassering

Kommune

Møteromsutstyr

Plassering

Legekontor Administrasjon
Kommune- 

hus
Institusjon Sum

Hjemme 

tjeneste-
Institusjon

 

Tabell 1viser at regionen har 8 møteromsutstyr og 65 jabbere. Kolonnen «andre» er lisenser til 

helsestasjon, barnevern, PPT, psykisk helsearbeid, miljøarbeid, fengsel og 

fysio/ergoterapitjeneste. Enkelte lisenser er ikke installert som følge av at de ikke har bærbar pc 

med kamera. Dette gjelder tjenester som har «tynnklienter» der det ikke er anledning til å bruke 

jabber. 

Data som er innhenta som grunnlag for tabellen viser at det er stor usikkerhet rundt 

hvor mange Jabbere som finnes i den enkelte kommune. Det er også tilbakemeldinger 

som viser at ikke alle vet hva Jabber er. Hvilke lisenser som er aktive eller ikke, finnes 

det heller ingen helhetlig oversikt over. I tillegg ser en at enkelte kommuner har 

plassert møteromsutstyret slik at det ikke er tilgjengelig for helse- og 

omsorgstjenesten utenfor ordinær arbeidstid. Det er slik sett ikke harmoni mellom det 

kommunene utrykker som satsingsområder i samhandlingen og virkeligheten i 

organisasjonen. Skal en lykkes med samhandlingen og med å hente ut alt potensialet 

som ligger i de investeringene som er gjort, må kommunene ta inn over seg det 

virkelighetsbildet som ligger bak tallene i tabellen. 

Karleggingen viser for øvrig at Nord-Aurdal og Sør-Aurdal har en totaloversikt over 

antall lisenser og bruk av Jabbere samt møteromsutstyr. 

 

2.1.4 Innspill til revidering av samhandlings- og tjenesteavtaler 

Hele avtaleverket skal revideres i 2015, vedlegg P. Arbeidsgruppa har jobbet med 

innspill til revidering og slik sett kommer bidraget fra Valdres på et gunstig tidspunkt. 

Samhandlingsdirektøren og samhandlingsrådgiveren i Sykehuset Innlandet har vært 

involvert i prosessen med tanke på hvilket nivå innspillene skulle ligge på, samt 

omfanget av disse. 

Revisjonsforslagene fra Samhandling i Valdres har som intensjon å sørge for at 

eHelseløsninger tas i bruk der det er hensiktsmessig i samhandlingen mellom 

avtalepartene. I tillegg legges det fram forslag til tre nye samhandlingsrutiner som kan 

være hensiktsmessige for å understreke behovet for en utvidet bruk av 

eHelseløsninger, se vedlegg 1.3. 
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Samhandlingsdirektøren ser Valdres sitt bidrag her som viktig i og med at samarbeidet 

og samhandlingen i og fra Valdres er godt forankra. Den formelle veien til nye avtaler, 

eller revidering av avtalene, er via Overordna samarbeidsutvalg (OSU). Innspillene til 

revideringsarbeidet bør også videresendes til Geografisk samarbeidsutvalg (GSU). 

 

2.1.5 Utvikling av en masterplan til gjenbruk for andre pasientgrupper 

Masterplan for innføring av videobaserte samhandlingstjenester skal være et 

hjelpemiddel for de som jobber med utvikling av nye samhandlingstjenester mellom  

Sykehuset Innlandet og kommunene.  Masterplan som verktøy tar for seg hele 

prosessen fra start via planlegging, tilrettelegging, utprøving, evaluering og ny praksis 

i kommunene. I løpet av høsten 2014 skal det utarbeides en masterplan i tråd med mal 

fra KS; Veikart for velferdsteknologi.  

For å lykkes med etableringen av telemedisinsk samhandling må følgende grunnpilarer 

være tilstede: 

1. Tjenesten må være forankret i foretakets/kommunenes ledelse og 

organisasjoner for alle involverte parter 

2. Tjenesten må imøtekomme et reelt medisinsk og/eller ressursmessig behov  

3. Brukernes behov må alltid ivaretas 

4. Teknologi som innføres må være kommersielt tilgjengelig 

Forankring er nødvendig på politisk, administrativt og helsefaglig nivå og foregår på 

tvers av alle aktiviteter og underveis gjennom hele prosjektperioden. Sykehuset 

Innlandet og kommunene må beslutte mål og planer for samarbeidsprosjektene, samt 

for egen organisasjon. Da kan dette bidra til en vellykket etablering av nye varige 

tjenesteformer. Verktøyet er også godt egna for å utvikle tilsvarende 

samhandlingsmetodikk mellom kommunene i regionen.  

Bruk av videokonferanse i samhandlingen har mange fordeler. Det kan realiseres 

gevinster umiddelbart om det legges opp til utstrakt bruk av nye 

samhandlingsmuligheter. I dag brukes det mye tid på reise til og fra møter for 

helsepersonell og på pasientreiser både med og uten følge av personale. Med en 

systematisk bruk av videokonferanse i konsultasjon med spesialisthelsetjenesten, 

kompetanseheving og møter, vil ressurs i større grad brukes i direkte pasient/ 

brukerarbeid, vedlegg 1.7. 
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2.2 Kompetanseutvikling 

I samhandlingsreformen, vedlegg A og videre i veileder for kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgntilbud, vedlegg F, er kompetanse presisert som en avgjørende faktor for å 

lykkes. Valdres har små og til dels sårbare enheter som via økt fokus på samhandling 

og felles kompetanseheving kan bli mer robuste og attraktive. Regionen har på grunn 

av demografiske endringer behov for omlag 300 nye årsverk innen 2040 i helse- og 

omsorgstjenesten om dagens tjenestenivå legges til grunn, vedlegg 2.1. For å løse 

oppgavene blir velferdsteknologi og eHelse viktige verktøy for samhandling, i 

oppgaveløsing og kompetanseheving i tjenestene, og dermed et viktig 

satsningsområde. I alle tiltak i arbeidsgruppen har fokuset vært å styrke regionen som 

helhet, og å imøtekomme dagens og morgendagens utfordringer i helse- og 

omsorgstjenesten.  

I kapittel 3 i pkt 3.3 i Hovedtariffavtalen stilles det krav til kartlegging og analyse av 

kompetansebehov. Ved innhenting av data knyttet til kompetansebeholdningen har det 

vært utfordringer. Det viser seg at kommunene i liten grad har oversikt over 

eksisterende kompetanse, og at totaloversikt ikke kan hentes ut. Dette har 

vanskeliggjort kartleggingen og gitt varierende resultater. For å kunne mobilisere, 

utvikle, rekruttere og avvikle kompetanse kreves det at kommunene skaffer seg 

oversikt over eksisterende kompetansebeholdning, vedlegg 2.1. 

Det er i dag et forum for virksomhetsledere/tjenesteledere/enhetsledere for hjemme- 

og institusjonsbaserte tjenester. Samhandlingsreformen, vedlegg A, er også omtalt 

som en kompetansereform. For å øke samhandlingen på tvers av kommunegrensene 

bør det sees på muligheten for å etablere et mellomledernettverk for hjemme- og 

institusjonsbaserte tjenester. 

 

2.2.1 Etablering av felles kompetanseplan 

Strategisk kompetanseplan, er en overordnet plan som skal sikre rekruttering og 

mobilisere kompetanse i regionen se vedlegg 2.1. På denne måten skal det 

lokalmedisinske senteret implementeres i det regionale tjenestetilbudet som en del av 

det kommunale tjenestetilbudet samt sikre kompetanseutvikling og bygge omdømme. 

Valget av en overordnet plan kommer på bakgrunn av at regionen skal bygge opp et 

felles kommunalt tjenestetilbud i VLMS. Dette krever at kommunene i økt grad 

tilstreber likhet og felles strategier, fordi VLMS ikke kan sees på som en isolert 

virksomhet, men som det øverste kommunale tjenestenivået i hver kommune. For å 

illustrere dette er omsorgstrappa til vertskommunen lagt ved som vedlegg 2.5. Planen 

bygger også på regionale rapporter og kartlegginger, vedlegg L,M,S. For å 

http://www.ks.no/pageFiles/1412/HTA_KS_08-10.pdf
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imøtekomme kravene må velferdsteknologi og telemedisin brukes som verktøy. 

Strategisk kompetanseplanen skal legge føringer for hvordan kommunene skal 

samarbeide om kompetanseutvikling og hvilke faglig fokus regionen skal ha. 

I planarbeidet har representanter for ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, vernepleie, 

helsefag og lege kommet med innspill på hva som er viktig for deres faggruppe. Dette 

er tungt vektlagt i planens mål og tiltak. Arbeidsgruppa har også utarbeidet SWOT 

analyse i forhold til kompetanse, se vedlegg 2.4. 

Når planen er bygd opp med langsiktige strategier krever det at regionen følger opp, 

reviderer og at hver kommune implementerer den i sine planer, tilpasset den enkelte 

kommunes utfordringer. Ved implementering av VLMS i det kommunale 

tjenesteapparatet bør VLMS representeres i regional kompetansegruppe. VLMS sin 

representant skal ha et regionalt perspektiv, og etablerte møtestrukturer skal ikke 

endres. 

Behov for spesialkompetanse innenfor enkeltområder i kommunene er økende, som 

følg av samhandlingsreformen. Dette kan imøtekommes ved å lage fagnettverk og 

klinikker drevet av sykepleiere. 

Valdres har gjennom prosjektet etablert et tett samarbeid med Sykehuset Innlandet og 

Utviklingssenteret for sykehjem i Gjøvik om kompetanseutvikling. Samarbeidet er og 

vil være viktig for å utvikle tjenestene i hensiktsmessig retning. 

 

Det finnes mange e-læringsprogram. Gjennom Sykehuset Innlandet skal regionen få 

tilgang til flere, vedlegg 2.9. De fleste datamaskinene i helse- og omsorgstjenesten er 

«tynnklienter8». I dag er det ikke mulig å bruke e-læringsprogram via «tynnklient». Å 

bruke e-læring innen kompetanseheving vil gi standardisering og vil være 

ressursbesparende. Ved bruk er det viktig at programmene kvalitetssikres og at 

regionen bruker samme program. Det er ikke anledning til å bruke jabber på 

tynnklienter. Til det kreves en bærbar pc. 

2.2.2 Etablere et felles kompetansetilbud 

KOLS kurset et samarbeidsprosjekt mellom Granheim Lungesykehus og Valdres. 

Opplæring av kursansvarlige i kommune og på Granheim ble avholdt 16. januar. Her 

ble kompetansepakken for bruk av videokonferanse i kurssammenheng benyttet, 

                                                
8 Tynnklient er en forenklet pc som kun gir tilgang til de ikoner som er lagt på skrivebordet. Tilgang til 

internett gis kun når du er innlogget på intern sone, ikke direkte via skriverbordet. Tynnklient brukes i 

avdelinger der det er mange som bruker samme pc som blant annet i helse- og omsorgstjenesten 
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vedlegg 2.2 og 2.3. Den 5, 12, 26. mars og 2. april ble kurset sine 4 deler à to timer 

avholdt. Temaene for de ulike kursdelene var:  

5. mars:  Hva er kols? Symptomer og behandling ved stabil kols og ved  

kolsforverrelser 

12. mars:  Inhalasjonsmedisiner og oksygenbehandling ved kols 

26. mars:  Lungedrenasje og pustemestring. Treningsprinsipper ved kols. 

2. april:  Energiøkonomiserende metoder og psykisk helse ved kronisk  

lungesykdom. 

 

78 personer deltok på kurset fordelt på 7 studioer i Valdres. Evaluering av kurset har 

vært svært positiv, tilgjengelighet og nyttige temaer er de største suksessfaktorene, 

vedlegg 2.7. Granheim vil framover være en viktig samarbeidspart i fagutvikling. Det er 

viktig å etterspørre slike tilbud hos spesialisthelsetjenesten, også innen andre 

områder, vedlegg I. For å få dette til må det etableres en felles portal hvor kurstilbud 

kan distribueres, vedlegg 2.8.  

 

Videre opplæring og økt bruk av videokonferanse er ett klart mål i overordnet 

strategisk kompetanseplan, vedlegg 2.1. Det må etterspørres og brukes i kurs, møter, 

veiledning og tverrfaglig samarbeid både innad i regionen og mot eksterne aktører 

som sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Helsepersonell har ansvar for å holde 

egen kompetanse ved like og å utvikle sin kompetanse. Kurs, veiledning, konferanser 

mv bør derfor legges tilgjengelig på VLMS sin hjemmeside. Enkelte 

kompetansehevingskurs vil en kunne følge via videokonferanse. Sykehuset Innlandet 

jobber med å utvikle en kompetanseportal på sine hjemmesider og her vil det på sikt 

bli lagt ut kursinvitasjoner og muligheter for å delta på enkelte av disse via 

videokonferanse. Ved å etabler en god kultur for bruk av videokonferanse, vil utvidelse 

til pasientrettetbruk være kort.  

 

2.2.3 Velferdsteknologiske løsninger 

Framtidas utfordringer er å ha tilstrekkelig med ressurser og kompetanse dersom man 

skal yte tjenester på samme nivå som i dag. Velferdsteknologi er sensorer installert i 

de private hjem. Det er viktig at personer som ikke mottar tjenester prioriteres på lik 

linje med de som mottar tjenester. Ved å ta i bruk teknologi før behovet for helse- og 

omsorgstjenester oppstår, kan behovet for tjenester utsettes og de kan lettere 

nyttiggjøre seg teknologi for å kunne forenkle hverdagen. Innbyggere vil således 

mestre hverdagen lengre uten offentlig bistand.  

Økt bruk av teknologi fordrer kompetanse på velferdsteknologi. RES mener at HO-

forum og helseledere i regionen bør kompetanseheves slik at det er tilstrekkelig 
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forståelse for ulike muligheter og valg. Det vil være behov for investering av 

velferdsteknologi i årene framover. Det blir derfor viktig å ha god kompetanse på dette 

området som gjør at regionen velger de beste og mest funksjonelle løsningene. 

«Det overordnede målet for bruk av velferdsteknologi i helse- og 

omsorgssektoren er å understøtte de helsefaglige arbeidsprosessene på en slik 

måte at det sikrer at det ytes gode tjenester i hele pasientforløpet» vedlegg O.  

HO–forum fulgte opp dette i møte den 7. mars 2014 med å si dette om 

trygghetsalarmer i regionen; «Det er et mål at alle Valdreskommunene skal gå over til 

digitale alarmer som blir logga direkte i Profil». 

Velferdsteknologi handler om mennesker. Bo lenger hjemme – En Visma – Telenor 

basert løsning, vedlegg 2.6. Løsningen tilfredsstiller regionens mål om logging av 

sensorer og alarmer direkte i Profil.  

Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, det skal være et viktig supplement 

for å skape trygghet. Med velferdsteknologi koblet mot Elektronisk pasientjournal (EPJ) 

får pasient/bruker riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en 

trygg måte, vedlegg Q. Velferdsteknologi bør vurderes både som en privat og en 

offentlig anskaffelse, da det pr i dag ikke er ordninger i NAV og hjelpemiddelsentralen 

på lik linje med andre hjelpemidler. 

For å nå et må om utstrakt bruk av videokonferanse bør området velferdsteknologi 

være et eget satsningsområdet. Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr fra januar 2015 et 

deltidsstudium over 1 år i Velferdsteknologi med 30 studiepoeng. Se vedlagt link 

http://www.hioa.no/Studier/HF/Evu/Velferdsteknologi 

  

http://www.hioa.no/Studier/HF/Evu/Velferdsteknologi
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2.3 Samhandling i VLMS 

Arbeidsgruppa har utarbeidet rutiner og prosedyrer og revidert inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Det er gjort en kartlegging av oppgaver kommunene gjør i dag 

som en del av arbeidet med rutiner og prosedyrer. I tillegg har arbeidsgruppa jobbet 

med flere forhold som ikke var en del av mandatet. Dette har vært journalsystem, 

ressurser i VLMS, organisasjonskart VLMS. Enkelte av disse punktene går også igjen i 

alle arbeidsgruppene. Dette har vært helt nødvendig med tanke på samhandlingen i 

VLMS.  

 

2.3.1 Tilrettelegge for rutiner for nye VLMS sin rolle 

For å utarbeide rutiner og prosedyrer ble kommunerepresentantene fra arbeidsgruppa 

utpekt til å gjøre denne jobben sammen med prosjektleder og fagutvikler. Vang 

kommune ble representert med representant fra sykehjem/hjemmetjeneste. Regional 

kreftkoordinator har deltatt i arbeidet fra nyttår. Det er utarbeidet flytskjema, rutiner 

og prosedyrer. Arbeidet er laget etter mal fra Kvalitetslosen.9  

Veileder for kommunale øyeblikkelig hjelp plasser ble revidert i 2014, vedlegg F. 

Rutiner og prosedyrer er bearbeidet og gjennomgått på nytt etter revideringen. 

Veilederen er tydelig på at kommuner som samarbeider må være mer like med hensyn 

til tjenestenivå og navn på tjenester. Revidering og videreutvikling av rutiner og 

prosedyrer må ivaretas. Det er behov for en gjennomgang av arbeidet før oppstart av 

intermediæravdeling og KAD. Arbeidsgruppa mener det bør opprettes et 

kvalitetsutvalg, som en del av driftsorganisasjonen i VLMS, vedlegg 3.1. 

Kvalitetsutvalget bør bestå av en representant fra hver kommune og fra VLMS. 

Representantene må ha helsefaglig bakgrunn og ha stillinger på avdelingsledernivå 

eller i tildelingskontor/enhet. På denne måten kan også samhandlingen mellom 

kommuner videreutvikles.  

Oversikt over alle rutiner og prosedyrer ligger som vedlegg 3.3. Rutiner og prosedyrer 

ligger i vedleggene 3.3.1-3.3.18. 

I delprosjekt 1i Regionalt helseprosjekt ble det laget inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Disse er bearbeidet videre i arbeidsgruppa. Kriteriene tar ikke 

utgangspunkt i diagnoser. Pasientens helsetilstand samt helsepersonellets kompetanse 

til å håndtere de ulike situasjoner er avgjørende, vedlegg 3.2. Det har også vært 

                                                
9 Kvalitetslosen er et kvalitetssystem som alle seks kommuner har gått til anskaffelse av og som 

tas i bruk i 2014. 
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diskutert behovet for utstyr og laboratorietjenester. Innspillene har prosjektleder tatt 

med i arbeidet med anskaffelser og planlegging av laboratorietjenester i VLMS.   

Revidert veileder, vedlegg F, stiller en rekke krav og forventninger til kommuner og 

interkommunale samarbeid. Veilederen skiller ikke på intermediær- og KAD plasser. I 

veilederen er disse begrepene å oppfatte som det samme. Den beskriver at kommuner 

skal ta hånd om både uavklarte og avklarte pasienter. Arbeidsgruppa har kommet frem 

til at de uavklarte pasientene tas hånd om i de kommunale akutte døgnplassene mens 

de avklarte pasientene tas hånd om i intermediæravdelingen. I april 2014 kom det en 

veileder fra Norsk forening for allmennmedisin, vedlegg D. Begge disse to veiledere (D 

og F) er i tråd med det som er diskutert i prosjektet. 

 

2.3.2 Fremskaffe oversikt over tilgjengelige eHelseløsninger 

Alle kommunene og de fleste Helseforetak er i dag tilknytta Norsk Helsenett. Erfaringer 

fra Valdres er gode og det samhandles mellom kommuner - fastleger - helseforetak.  

Oversikt over tilgjengelige eHelseløsninger 

 E-resept 

 Telemedisinske løsninger for eksempel røntgen og fundusfoto 

 Elektronisk meldingsutveksling 

 Bestilling av legetime via nettet 

 Bestilling av resepter via nettet (faste medisiner) 

 E-læring, for eksempel Noklus, IPLOS 

Framtidige løsninger  

 Nasjonal kjernejournal 

 Epostkonsultasjoner 

 Felles legemiddelopplysninger 

 Fellesløsninger for tilgang til klinisk dokumentasjon 

 E-helse – som en del av grunnutdanning og videreutdanningen i Norge 

 Prosess og beslutningsstøtteverktøy 

Nasjonal kjernejournal er viktig i utviklingen av sømløse pasientforløp og trygg 

behandling, uavhengig av hvor pasienten oppholder seg i landet. Elektronisk 

meldingsutveksling er også under utvikling og kan gi helsepersonellet tilgang til 

nødvendig pasientinformasjon, vedlegg R.  

Det er viktig å understreke at kjernejournal og elektronisk meldingsutveksling ikke 

ivaretar intensjonen om én journal. For eksempel vil pasienter ha anledning til å 

begrense helseopplysninger for helsepersonell i kjernejournal. I elektronisk 
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meldingsutveksling forutsetter det at aktuelt helsepersonell som har nødvendig 

pasientinformasjon er tilgjengelig og kan sende disse når pasienten for eksempel er 

innlagt i KAD. 

 

2.4 Vertskommuneavtale for VLMS 

Det ble i 2012 underskrevet en vertskommune avtale mellom Nord-Aurdal kommune 

og de andre kommunene i regionen, vedlegg 3.6. Denne skal revideres før oppstart av 

nytt VLMS i 2015. I vertskommuneavtalen fra 2012 er drifts- og utviklingsråd og 

brukerutvalg omtalt. RES har jobbet videre med sammensetningen av disse. I tillegg er 

det i organisasjonskartet tatt inn et legeutvalg og et kvalitetsutvalg. Virksomhetsleder 

VLMS er foreslått som deltaker i DUR og alle utvalg for å sikre informasjonsflyt og 

kontinuitet, vedlegg 3.1. Føringer er i tråd med vedlegg F. 

 

2.4.1 Drifts- og utviklingsråd (DUR) 

DUR skal erstatte dagens samarbeidsorgan for VLMS og styringsråd for Valdres 

legevakt. Formålet med DUR er at det skal bistå i utviklingsarbeid og gi råd og innspill 

til driften. Sammensetningen i DUR er derfor foreslått som et administrativt organ. RES 

mener det er viktig at pre-hospitale tjenester i Sykehuset Innlandet er representert, jf 

revidert veileder, vedlegg F. Den synliggjør behovet for tettere dialog med disse slik at 

de også er kjent med at det nå blir et nytt nivå å legge pasienter inn på. På landsbasis 

er det om lag 70 % av innleggelser som utføres av pre-hospitale tjenester uten at 

legevakten er kjent med innleggelsen. Undersøkelser viser at en del av innleggelsene 

kunne vært unngått. Valdresregionen har om lag 18.000 hytter. Hytteeiere har 

organisert seg i en hytteforening og har et ønske om å være med å påvirke, vedlegg J. 

RES mener det er hensiktsmessig at hytteforeningen er representert med én 

representant i DUR. Hovedbegrunnelsen er at hyttebeboere utgjør en stor andel av 

regionens befolkning i helger, ferier og høytider. De ønsker å bidra i regional 

tjenesteutvikling også innenfor helse- og omsorgsfeltet. For å synliggjøre DUR sine 

oppgaver bør det utarbeides et mandat. 

 

2.4.2 Brukerutvalg (BU) 

Lovverket beskriver brukermedvirkning på systemnivå, i helse- og 

omsorgstjenestelovens § 3-10 og på individnivå, i pasient og brukerrettighetslovens § 

3-1. Et brukerutvalg i VLMS vil være på systemnivå. Det har de senere årene vært et 

økende fokus på brukermedvirkning. Dette ble ytterligere forsterket gjennom nye 
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lover/endringer i tidligere lovverk fra 01.01.12. Dette framkommer også i 

Stortingsmelding 10 – God kvalitet – trygge tjenester der det er spesielt omtalt i 

kapittel 4, vedlegg E. Helsedirektoratet ga i april ut en veileder IS – 2076 «Sammen om 

mestring» der brukermedvirkning står helt sentralt, vedlegg G. I nasjonale mål og 

prioriteringer for 2014 er også brukermedvirkning og pasientsikkerhet omtalt, vedlegg 

K. Helseminister Bent Høie uttalte på Helsekonferansen 9. januar 2014 – «Ingen 

beslutninger skal tas om meg uten meg». Dette ble gjentatt av statssekretær Anne 

Grethe Erlandsen, 05.05.14 i forbindelse åpning av «Pakkeløp for kreft». 

Helsekonferansen i Oslo våren 2014 hadde tittelen «Pasientens helsetjeneste». 

Konferansen var tydelig på viktigheten av brukermedvirkning både på system- og 

individnivå. 

 

Når RES har vurdert representasjon i brukerutvalget er det tatt utgangspunkt i NCD 

strategien, vedlegg H, som omtaler de fire ikke-smittsomme sykdommer som vil 

krever størst ressurser i samfunnet både nå og i årene fremover. Disse er KOLS, 

diabetes, kreft og hjerte/karsykdommer. I sistnevnte er også hjerneslag inkludert. 

Dette er bakgrunn for at LHL, diabetesforbundet og støttegruppa for kreftramma er 

valgt. Videre er Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) en stor organisasjon i 

landet og bør tas inn. På møte med brukerorganisasjonene i april kom det fram at det 

er svært mange i Valdres med hørselsproblemer derfor er disse foreslått. Psykisk 

helse/rus er tatt med da det er mange av disse som kan få somatiske sykdommer eller 

pasienter kan få psykiske lidelser/sykdommer som følge av somatisk sykdom. Psykisk 

helse/rus er økende i samfunnet og det signaliseres en økning i kommunene på 

hjelpebehov for disse. Eldrerådet, her foreslås én representant for Valdres, det samme 

gjelder kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådene må selv 

komme med forslag til representanter som representerer regionen. I inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene er det ikke satt aldersgrense for de som kan behandles i 

intermediæravdelingen eller i KAD. Det er derfor foreslått at det settes av to plasser til 

ungdom slik at også de er representert i BU. Det forutsettes at disse er medlemmer i 

en brukerorganisasjon. 

 

Det er utarbeidet et mandat for brukerutvalget i VLMS. Det er laget etter tanker og 

idéer fra Sykehuset Innlandet og Glitreklinikken sine mandat for brukerutvalg samt 

innspill fra undervisningssenter. RES har blant annet undersøkt med 

kunnskapssenteret og undervisningssenter om andre har gjort lignende. Det som 

finnes er i tilknytning til sykehjem, ikke for lokalmedisinske senter. Mandatet er 

gjennomgått og redigert i møte med brukerrepresentantene, vedlegg 3.4. 
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2.4.3 Legeutvalg 

Hensikten med et legeutvalg er å etablere et formelt utvalg for legene for å bedre 

informasjonsflyten, samhandlingen og kompetansen på tvers av kommunegrensene. I 

veileder for kommunale øyeblikkelig døgnplasser, vedlegg F, framkommer det at det er 

et underforbruk av de etablerte KAD plassene i landet. Leger må derfor gjøres kjent 

med tilbudet og at tilbudet må benyttes. Legeutvalget bør også se på 

utviklingsmuligheter, samhandling mellom kommunene i regionen og VLMS og med 

helseforetak for å styrke kompetansen. RES mener det bør utarbeides et mandat for 

hvordan arbeidet i legeutvalget skal organiseres. 

 

2.4.4 Kvalitetsutvalg 

I arbeidsgruppa som har jobbet med rutiner og prosedyrer har en sett behovet for et 

videre utviklingsarbeid. Arbeidsgruppa mener at arbeidet må fortsette for å etablere en 

gjensidig forståelse av kommunenes prosess omkring tjenestenivå og tildeling, 

vedlegg F. En videreføring vil bidra til å forenkle samarbeidet, snakke samme språk 

samt å gjøre tjenestene mer brukervennlig. Det er ønskelig å opprette et 

kvalitetsutvalg, vedlegg 3.1 som blant annet skal revidere og utarbeide nye rutiner og 

prosedyrer. Arbeidsgruppa foreslår at kvalitetsutvalget skal bestå av representanter fra 

tildelingskontor/tildelingsenhet fra den enkelte kommune. Representantene skal ha 

helsefaglig utdanning. Virksomhetsleder og avdelingssykepleier VLMS deltar som leder 

og sekretær. RES mener det må utarbeides et mandat for kvalitetsutvalget. 

 

2.5 Kartlegging 

GSU tok i 2011 initiativ til en kartlegging av hva som gjøres i sykehjem og 

hjemmetjenesten i alle kommuner i Vest Oppland. Det ble gjort en tilsvarende 

kartlegging høsten 2013 for Valdres. Kartleggingen viser at det er forskjell på hva de 

ulike kommunene utfører av oppgaver både i hjemmetjenesten og på sykehjem, 

vedlegg 3.5.  

Tabell 2: Oversikt over sykehjemsplasser pr kommune, folketall og legetimer oktober 2013 

Øystre Slidre 3197 163 13 30 43 74,35 3,79 14

Etnedal 1399 100 3 18 21 66,62 4,76 6

Nord-Aurdal 6396 354 16 44 60 106,60 5,90 18,5

Vestre Slidre 2219 131 4 24 28 79,25 4,68 6

Sør-Aurdal 3147 217 8 36 44 71,52 4,93 3

Vang 1597 101 8 26 34 46,97 2,97 8

Til sammen 17955 1066 52 178 230 78,07 4,63 55,5

Inbygger pr 

sykhjems plass

Inb>80 pr 

sykehjems 

plass

Sykehjems 

legetimer pr 

uke

Kommune Over 80Innbyggere
Korttid, rehab, 

palliasjon

Langtid inkl 

demente 

(skjermet)

I alt
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Tabell 2 viser en oversikt over kartleggingen av institusjonstjenester pr kommune i 2013. 

Dekningsgraden viser store forskjeller fra Vang kommune til Nord-Aurdal. Sør-Aurdal har 

redusert antall langtidsplasser med tre fra 2011-2013. Vang oppgir at de skal redusere 8-10 

langtidsplasser i 2014.  

 

Tabell 3: Oversikt over andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning på videregående og 

høgskole/universitet pr kommune 201210 

Kommunenr SAK EK NAK VSK ØSK VK Oppland Landet

Andel årsverk i brukerr. tj m/fagutd.videreg. 47 39 42 47 46 46 46 41

Andel årsverk i brukerr.tj. m/fagutd. høys/universite 25 45 28 24 32 24 30 33

Tabell 3 viser at det er store forskjeller mellom kommunene i andel høgskoleutdannede 

helsepersonell i direkte tjenesteutøvelse. I kompetanseløftet 2015 er det beskrevet at kommuner 

skal ha en andel høgskoleutdannede på 34 innen 2015. I Valdres er det kun Etnedal kommune 

som har høyere nivå enn 34. Øystre Slidre er på 32, de andre kommunene er fremdeles under 

30. 

For å lykkes med intermediæravdeling og KAD plasser er regionen avhengig av at 

kommunene har god sirkulasjon i de respektive korttidsavdeling. Opprettelse av et 

kvalitetsutvalg, jf kapittel 2.4.4 vil være et viktig ledd i arbeidet. I tillegg vil det være 

helt sentralt at kommunene har god kompetanse både i institusjon og i 

hjemmetjenesten for å gi gode og nødvendige tjenester, vedlegg 2.1. 

 

2.6 Ressursbehov i VLMS 

Samhandlingsreformen, vedlegg A trådde i kraft nærmest samtidig med at de politiske 

vedtak ble fattet. I ettertid er det høstet erfaringer andre steder i landet og det har i 

2012, 2013 og nå i 2014 kommet veileder for kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser, vedlegg F. Ressursrammene som ble vedtatt i 2012 var med bakgrunn i 

samlokalisering av flere tjenester og at man så ressursbehovet samlet. Senere har det 

skjedd endringer som følge av nasjonale føringer i oppgaver og tjenestetilbud.  

Arbeidsgruppe 3 har sett nærmere på kompetansesammensetningen og behovet. 

Valdres fødestogo ble lagt ned fra 2013, nødnettet ble innført i 2014. Nasjonalt 

legevaktsnummer planlegges innført høsten 2014. Disse forhold var ikke hensyntatt 

ved utmålingen av ressursbehovet i 2012. Det er derfor behov for å øke turnus med tre 

årsverk. Økningen skal også ivareta kompetanseheving tilrettelagt i turnus, jf vedlegg E 

(se neste avsnitt). Erfaringer fra andre lokalmedisinske senter synliggjør behov for et 

                                                
10 Det er brukt tabell fra 2012 fordi tilsvarende tall for 2013 er ikke klare på SSB sine sider pr mai 2014 
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årsverk fysioterapi og foreløpig ikke behov for ergoterapeut da dette kan ivaretas av 

den enkelte kommune. Legetjenester i VLMS er en avgjørende suksessfaktor og 

behovet for å øke ressursen betydelig var tilstede. Legene har fremmet behovet for at 

det bør være 1,5 årsverk totalt som et minimum. Avdelingssykepleierstillingen ble 

foreslått økt til et årsverk som følge av nasjonale føringer og avdelingens 

kompleksitet. Det betyr en økning på 0,1 årsverk. Ressurser til tildelingskontoret var 

ikke beregnet. Vertskommunen mente behovet er et årsverk med bakgrunn i at de i 

dag bruker det på vertskommunens korttidsavdeling med 11 plasser. Ressursbehovet 

er nå stipulert til 0,6 årsverk.  

Endringene er også i tråd med føringer i veileder om kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser, vedlegg F, som fordrer økt kompetanse samt klare krav til rapporteringer 

og dokumentasjon. Samhandlingsreformen, vedlegg A, omtaler reformen også som en 

kompetansereform. Avdelingen i VLMS blir det høyeste nivået i omsorgstrappa for alle 

kommuner og VLMS skal også gi tilbud om hospitering og kompetanseheving for de 

andre kommunene. Kompetanseheving i egen praksis er de anbefalinger som blir gitt: 

«Helse- og omsorgstjenestens ansvar for å legge til rette for systematisk opplæring av 

ansatte gjennom tverrfaglig erfaringsutveksling, øvelser og refleksjon over egen 

praksis. For å bidra til at ansatte har forbedringskompetanse, er det behov for at 

tjenesten iverksetter internopplæring i kvalitetsforbedring», vedlegg E, side 127.  

Rådmannsutvalget har uttalt at disse endringene er marginale og at tidligere 

utredninger har vært grundige. Endringene er et resultat av forhold som ikke er initiert 

av regionen. Saken om økt ressursbehov behandles politisk i samtlige kommunestyrer 

innen juni 2014. 
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3 Oppgaver utenfor mandatet 

Det har underveis i prosjektet dukket opp utfordringer som har hatt innvirkning på 

prosjektet i større eller mindre grad. RES har derfor i tett samarbeid med HO-forum 

tatt hånd om disse utfordringene og de er nærmere omtalt i dette kapittelet.  

 

3.1 Samtykkebrosjyre 

RES fikk i oppgave fra HO-forum å omarbeide en informasjonsbrosjyre utarbeidet i 

Sør-Gudbrandsdalen, for journalføring og deling av helseopplysninger. Brosjyren har 

med enkle grep blitt tilpasset Valdreskommunen. Den inneholder informasjon om 

rettigheter og plikter pasient/bruker som mottar helse- og omsorgstjenester i 

Valdreskommunene har. Brosjyren har vært til høring i kommunene og brukerråd, 

vedlegg 4.2. 

   

3.2 Informasjonsskriv 

Det har over lengre tid vært et stort informasjonsbehov blant helsepersonell, 

innbyggere og turister. Leder for dagens VLMS, legevaktsoverlege og leder for RES har 

holdt foredrag om VLMS for lag og organisasjoner. Det har også vært flere regionale 

møter med ulike grupper av helsepersonell som har fått informasjon. 

Arbeidsgruppe 3 besluttet å lage felles informasjon til alle ansatte. Bakgrunnen var at 

flere opplevde at ansatte ga feil informasjon om VLMS eller uttalte seg negativt overfor 

pasienter/brukere og pårørende som stilte spørsmål vedrørende VLMS. 

Det ble i mars/april utformet en informasjonsbrosjyre som ble sendt ut til alle ansatte i 

Valdreskommunene. Det ble også gitt en anbefaling om at brosjyren skulle legges ut 

på legekontor og servicetorg. I tillegg ble den delt ut på møte med 

brukerorganisasjonen i april, vedlegg 4.3.  

 

3.3 Hjemmeside 

Det er opprettet hjemmeside for VLMS for å gi informasjon til innbyggere, 

hyttebefolkningen og andre interesserte om det som nå etableres i regionen. 

Hjemmesiden er utviklet i samarbeid med Kreativ strek og prosjektet Samhandling i 

Valdres. Siden skal videreutvikles i takt med utviklingen av VLMS og gjøre nødvendig 

informasjon tilgjengelig også elektronisk.  
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For å gjøre kompetansehevende tiltak tilgjengelig, bør dette legges inn i kalenderen på 

hjemmesiden. Kurs må inneholde oversikt over målgruppe, videokonferanse mulighet 

og påmeldingsadresse. Det bør legges inn lenker til relevante nettsteder som tilbyr 

blant annet e-læringstilbud og kompetansehevende tiltak. 

 

3.4 Visma Profil – pleie og omsorgssystemet 

Visma Profil har vært diskutert og utredet gjennom store deler av prosjektperioden. 

Bakgrunn for det er at systemet grunnet tekniske forhold pr i dag ikke kan samkjøre 

databasene på tvers av kommunene. Lovverket gir oss anledning til det, jf forskrift om 

virksomhetsovergripende journaler, vedlegg T.  

En utfordring regionen har vært kjent med lenge er journalsystemer. Alle kommuner 

bruker Visma Profil. Dette ble innført i 2004 jf lovverket den gangen ble Profil lagt på 

seks databaser. Utfordringer for regionen vil komme i forbindelse med at nytt VLMS 

åpner og man skal ta imot pasienter fra alle kommunene i Valdres.  

Etter en gjennomgang, analyse og dialog med sentrale myndigheter, viser det seg at 

ingen av journalsystemene innenfor pleie- og omsorgsfeltet tilfredsstiller dagens krav 

til EPJ. Helsedirektoratet har utgitt en Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014-2016, 

vedlegg K. handlingsplanen inneholder en samlet framstilling av pågående og 

planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for perioden 2014-2016. De har som mål 

å utarbeider felles standarder og kodeverk for journalsystemer slik at 

helseopplysninger kan følge pasienten. 

Regionen har hatt god dialog med Visma som uttaler at de ikke har kapasitet i 

inneværende år til å utvikle et overordna virksomhetsnivå. Et overordna 

virksomhetsnivå i Profil er nødvendig for å skille på kommuner, slik at rapportering 

(IPLOS og KOSTRA) og fakturering av tjenester kan foregå kommunevis. 

Det er gjennomført to møter med profilgruppa der det ble utarbeidet en SWOT analyse, 

vedlegg 4.7 og 4.8. Det ble vurdert å bytte journalsystem for å innfri lovkravet om én 

journal. Det ble i april konkludert med at regionen ikke bytter journalsystem. Årsaken 

er at det er mange pasienter/brukere i Profil i de seks kommunene, det er mange 

ansatte som må læres opp på nytt samt kostnader til anskaffelser. I tillegg er det ikke 

kjent hva som vil bli resultatet av den nasjonale handlingsplanen for e-helse, vedlegg 

R. 

Profilgruppa hadde et møte med RES der disse forhold ble gjennomgått. Løsningen 

som tas i bruk er at kommuner og VLMS bruker elektronisk meldingsutveksling ved 

overføring av pasienter. Det blir de samme rutiner ved inn/ut fra sykehus. Rutinen vil 
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ikke være gjeldende for vertskommunen og bør sees på før oppstart av 

intermediæravdeling, vedlegg 3.3.15. 

 

3.5 WinMed2 - legejournalsystem 

Dagens legevakt er lokalisert i Fagernes legesenter som bruker WinMed2. Legevakten 

bruker samme database som Fagernes legesenter. Legekontorene i Vang, Vestre Slidre 

og Øystre Slidre bruker også WinMed2. Det er kommet signaler om at all support og 

videreutvikling av WinMed2 opphører ved utgangen av 2015. Sør-Aurdal har WinMed3 

og Etnedal har Infodoc Plenario. 

Underveis i prosjektet har det blitt undersøkt hvordan dette kan gjøres og det var en 

stund med i planene at nytt journalsystem for legevakten skulle anskaffes. Etter 

nærmere undersøkelse viser det seg at det er utfordringer i de ulike journalsystemene 

til EPJ kravene. Det ble derfor i april foreslått å avvente anskaffelsen til de nasjonale EPJ 

kravene gjennom kravspesifikasjoner til leverandører blir klar slik at man ser hvilke 

systemer som kan være aktuelle. I følge IKT-ansvarlig lege så har legevakten lisenser 

som kan benyttes i VLMS. Det betyr at legevakten inntil videre fortsetter på samme 

journalsystem som Fagernes legesenter.  

I medisinskfaglig veileder for KAD plasser, vedlegg D, framkommer det viktigheten av 

pasientopplysninger fra fastlege til KAD. Det må derfor legges til rette for 

meldingsutveksling mellom fastlegene og KAD. Legevaktslegen skal sende epikrise til 

pasientens fastlege etter konsultasjon på legevakt. Dette kan løses ved elektronisk 

meldingsutveksling. 

 

3.6 Klinisk etisk komité 

Valdreskommunene er med i KS sin etikk-kommune satsning. Et supplement til dette 

er Klinisk etisk komite (KEK), vedlegg 4.6. I prosjektet Samhandling i Valdres er det 

etterspurt en felles satsing for Valdres. Komitéens hovedfokus vil være etiske 

utfordringer som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient/pårørende. 

Grunnlag for felles utvikling av et slikt råd/komite er den økte samhandlingen i 

regionen om helse- og omsorgstjenester. Dette ble derfor tatt opp i HO-forum i april, 

der ble det gitt klarsignal for en slik etablering. Valg av medlemmer kan for eksempel 

skje via utlysing. Utlysning gjøres regionalt og de som gis anledning til å søke er 

helsepersonell som allerede er tilsatt i regionen. Medlemmer i KEK utløser ingen nye 

ressurser, det blir en del av rollebeskrivelse i eksisterende stilling. KEK må forankres 
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administrativt, og i organisasjonen, i hver kommune før regionalt råd/komité 

opprettes.  

 

3.7 Alert - ProACT 

I henhold til at kommunene i størst mulig grad skal behandle pasienter lokalt, krever 

dette et økt fokus på utvikling av «det kliniske blikk». Alert/proACT konseptet gir 

observasjon, handlings- og kommunikasjonsverktøy basert på caseundervisning og 

simulering, vedlegg 4.5. Målgruppe er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og 

leger/turnusleger i Valdreskommunene. HO-forum ga i april klarsignal til å ta i bruk 

konseptet. Det ble i april/ mai etablert et samarbeid med Sykehuset Innlandet divisjon 

Gjøvik, utviklingssenter for sykehjem i Oppland og Høgskolen i Gjøvik. I mai ble 

søknad om samhandlingsmidler i SI sendt, vedlegg 4.4. Søknaden om midler ble 

innvilget med kr 330.000 kr. Oppstart for prosjektet blir høsten 2015 med felles 

instruktøropplæring på Gjøvik. Her stiller kommunene og VLMS med deltakere som får 

opplæringen. Disse samhandler videre om spredningsarbeidet i regionen. Regionalt 

bør dette arbeidet koordineres. Prosjektet innledes med en kartlegging av dagens 

status, og avsluttes med evaluering. Spredning til VLMS og korttidsavdelingene i den 

enkelte kommune starter februar 2015. Ytterligere spredningsarbeid til langtidsplasser 

og skjermet enhet i sykehjem, hjemmetjeneste, miljøtjeneste og psykisk helsearbeid 

planlegges 2015-2016.  
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4 Veien videre 

RES har gjort anbefalinger for hver av arbeidsgruppene. Enkelte oppgaver som er 

utredet i prosjektperioden er gjennomført og iverksatt. Det gjelder 

informasjonsbrosjyre, samtykkebrosjyre og etablering av hjemmeside. De er derfor 

ikke omtalt her. 

4.1 Vedtak i HO forum 
 

Nr Anbefaling Ansvar Behandlet 13.06.14 

1 Godkjenning av innspill til behandlingslinje for KOLS- 

pasienter 

HO-forum Vedtatt  

2 Kvalitetsutvalget får ansvar for at Behandlingslinjer 

implementeres i regionene jf anbefaling nr 3 i 4.2 og nr 

6 i 4.3 

HO- forum  Vedtatt  

3 Godkjenne innspill til revidering av tjenesteavtaler og 

samhandlingsrutiner. Oversendes GSU og OSU 

HO-forum Vedtatt  

4 Overordnet strategisk kompetanseplan godkjennes HO-forum Vedtatt  

Ny tittel: Overordnet 

strategisk 

kompetanseplan for helse 

og omsorg i Valdres. 

Kommunevåpen tas med 

på framsiden 

5 Alle kommuner skaffer seg systematisk oversikt over 

eksisterende kompetanse 

HO-forum Alle kommuner lager seg 

rutiner for systematisk 

vedlikehold av kartlagt 

kompetanse. HO-forum 

anmoder RU om å ta dette 

videre med PL-forum 

6 Etablering av felles rekrutteringsstrategi for Valdres HO-forum Ho-forum anmoder RU 

om å ta dette videre med 

PL-forum 

7 Etablering av mellomledernettverk for hjemme- og 

institusjonstjenester i Valdres 

HO-forum Pga ulik organisering 

videreføres dagens 

nettverk for ledere for 

hjemme og 

institusjonstjenester 

8 Overordnet strategisk kompetanseplan videreføres av 

regional kompetansegruppe 

Regional kompetansegruppe Vedtatt 
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Nr Anbefaling Ansvar Behandlet 13.06.14 

10 VLMS representert i regional kompetansegruppe 

godkjennes 

HO-forum Vedtatt 

11 Godkjenne rutiner og prosedyrer HO-forum Vedtatt 

12 Inklusjons- og eksklusjonskriterier vedtas HO-forum Vedtatt 

13 Mandat brukerutvalg godkjennes HO-forum Vedtatt 

4.2 Oppgaver til oppfølging i HO-forum høsten 2014 
 

Nr Oppgave Ansvar Behandles 

1 Vedta mandat til drifts- og utviklingsråd HO-forum 29 august 2014 

2 Vedta mandat til legeutvalg HO-forum 29 august 2014 

3 Vedta mandat til kvalitetsutvalg HO-forum 29 august 2014 

4 Reetablere IKT gruppe med ansvar for Profil, Notus, 

eHelse og velferdsteknologi – utarbeide 

oppdragsdokument  

HO-forum 19 september 2014 

5 Kommunene kartlegger behov for 

videokonferanseløsninger  

HO-forum 19 september 2014 

6 Kommunene utarbeider oversikt over alle lisenser 

(jabberløsninger, møteromsutstyr mv) 

HO-forum 19 september 2014 

7 Kommunene tar i bruk tilstrekkelig antall lisenser slik 

at ny samhandlingstjeneste i helse- og 

omsorgstjenesten realiseres 

HO-forum 19 september 2014 

8 Videokonferanseutstyret plasseres der det er mest 

hensiktsmessig i forhold til tilgjengelighet 

HO-forum 19 september 2014 

9 Masterplan for innføring av telemedisinsk samhandling HO-forum 10 oktober 2014 

10 Overordnet strategisk kompetanseplans strategier og 

mål videreføres i den enkelte kommunes planverk 

HO-forum Høsten 2014 

10 Etablere fagnettverk innen demens HO-forum Høsten 2014 

11 Etablere fagnettverk innen sår HO-forum Høsten 2014 

12 Etablere fagnettverk innen rehabilitering HO-forum Høsten 2014 

13 Etablere felles sykepleiepoliklinikk innen kreft, 

diabetes og lunge 

HO-forum Høsten 2014 

14 Kommunene må sikre at føringer i kompetanseløftet 

2015, andel på 34 med høgskoleutdanning, oppfylles 

HO-forum 2015 



Samhandling i Valdres 

41 

 

 

Nr Oppgave Ansvar Behandles 

15 Utarbeide et mandat for strategi og satsing på 

velferdsteknologi 

HO-forum 2015 

16 Kompetanseheving av HO-forum og helseledere i 

regionen på velferdsteknologi 

HO-forum 2015 

17 Kartlegge behov for velferdsteknologi og eHelse-

løsninger i regionen 

HO-forum 2015 

18 Innkjøp og implementering av velferdsteknologi  HO-forum 2016 

19 Valdreskommunene har slått sammen databasene for 

Profil til 1 database 

HO-forum Når Visma har lagt 

forholdene til rette 

4.3 Oppgaver til oppfølging i drift 

Nr Oppgave Ansvar Når 

1 Sykehuset Innlandet skal utarbeide en 
kompetanseportal. Kurs annonseres, kursene gjøres, 
om mulig, tilgjengelig via videokonferanse og må 
annonseres på VLMS sin hjemmeside 

SI- samhandlingsenhet 
(annonserer på SI sine sider). 
Avdelingsledere i den enkelte 
kommune, leder regionale 
fagnettverk og regional 
kompetansegruppe fanger opp 

Webredaktør VLMS annonserer 

Høsten 2014 

2 Implementere rutiner og prosedyrer Virksomhetsleder VLMS Februar-april 2015 

3 Opprette drifts- og utviklingsråd jf organisasjonskart Virksomhetsleder VLMS November 2014 

4 Opprette brukerutvalg jf organisasjonskart Virksomhetsleder VLMS Desember 2014 

5 Opprette legeforum jf organisasjonskart Virksomhetsleder VLMS Desember 2014 

6 Opprette kvalitetsutvalg jf organisasjonskart Virksomhetsleder VLMS Desember 2014 

7 Alle kurs og møter, tilbys og etterspørre på 

videokonferanse (VK) 

SI  

Kommunene 

September 2014 

8 Alle regionale kurs annonseres på VLMS sin 

hjemmeside – det som skal annonseres sendes 

webredaktør for hjemmesiden 

Avdelingsledere i den enkelte 

kommune 

Regional kompetansegruppe 

Høsten 2014 

9 Oppfølging av kommunestyrevedtak juni 2014 Virksomhetsleder VLMS Juli 2014 

10 Hjemmesiden holdes oppdatert Virksomhetsleder VLMS Fortløpende 

11 Utarbeide rutiner for meldingsutveksling til/fra 

legevakt 

Virksomhetsleder VLMS Høsten 2014 

12 Opprette Klinisk etisk komite for Valdres Virksomhetsleder VLMS Høsten 2014 

13 Koordinator ansvarlig for Alert i Valdres – 

avdelingssykepleier VLMS 

Virksomhetsleder VLMS Høsten 2014 
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Nr Oppgave Ansvar Når 

14 Utarbeide gjennomføringsplan for Alert der omfang og 

økonomi er kartlagt til økonomiplan 2015-2018 

Virksomhetsleder VLMS Høsten 2014 

15 Alert instruktører i hver kommune utpekes Virksomhetsleder VLMS 

(koordineringsansvar) 

Virksomhetsleder/enhetsleder/ 

tjenesteleder/IHT ledere/ledere 

for institusjon og/eller 

hjemmetjenester 

Virksomhetsleder/enhetsleder/le

der for helse (legekontor mv) 

September 2014 

16 Alert, fase 1: kartlegging av dagens kompetanse i den 

enkelte kommune 

Virksomhetsleder VLMS November 2014 

17 Alert, fase 2: Instruktøropplæring  Virksomhetsleder VLMS Desember 2014 

18 Alert, fase 3: Undervisning/opplæring VLMS og 

korttidsavdelinger i kommunene 

Virksomhetsleder VLMS Desember 2014 

19 Alert, fase 4: Undervisning/opplæring andre i helse- og 

omsorgstjenesten (instruktører har ansvar for 

opplæring i egen kommune) 

Instruktører i den enkelte 

kommune 

Januar-april 2015 

20 Alert, fase 5: Evaluering Virksomhetsleder VLMS Januar-april 2015 
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5 Avslutning 
Samhandlingsreformen, vedlegg A, har vært tydelig fra dag én på at dette er en 

kompetansereform. Valdresregionen har gjennomført et stort og omfattende prosjekt 

for oppstart av drift i VLMS. Samlokalisering av VLMS sine tjenester sammen med nye 

tjenester, intermediæravdeling og KAD-senger blir spennende og en krevende prosess.  

Det er svært gledelig at regionen har mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen for å 

gjennomføre konkrete tiltak. Valdres har også fått prosjektmidler i samarbeid med 

Høgskolen i Gjøvik, Sykehuset Innlandet, divisjon Gjøvik, og Undervisningssenteret i 

Gjøvik til felles kompetansehevende tiltak – innføring av Alert/proACT.   

Det gjenstår store og omfattende oppgaver før driften kan starte, blant annet 

ansettelser, anskaffelser og planlegging av oppstart av de ulike tjenester. Regionale 

tjenester som skal samlokaliseres i VLMS er røntgen, dialyse, jordmortjeneste, 

legevakt, legevaktsentral og intermediæravdeling med KAD-senger. Bygget overtas 

medio januar 2015 og målet er at alle tjenester er i drift i det nye VLMS innen 

utgangen av april 2015. 

En suksessfaktor er at regionen i større grad samarbeider om tjenestenivå, 

tjenesteutvikling og tildeling av tjenester. 

IKT Strategiplan er under utarbeidelse. Det er viktig at det videre arbeidet med 

anbefalingene i denne rapporten, tilpasses de strategiene som blir vedtatt i IKT 

Strategiplan. 

HO-forum har bidratt til en søknad om midler til utvikling av kommunale 

oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser. Sammen med 

spesialist- og kommunehelsetjeneste skal frisklivssentraler i kommunene avdekke 

behovet for å opprette diagnosespesifikke opptrenings- og aktivitetsgrupper. Det 

legges opp til en samordning av tilbudet og at det opprettes gruppetilbud i 

kommunene. Svar på søknaden forventes i juni/juli 2014. 

HO-forum planlegger videre satsing innenfor velferdsteknologi og nye løsninger i 

helse- og omsorgstjenesten. Folkehelseperspektivet står sentralt og det arbeides med 

etablering av samarbeid med andre aktører. 

Regionen er i utvikling og ser potensialet, de er således godt rustet til å ta på seg nye 

lovpålagte oppgaver ved å tenke samlokalisering, effektivisering og 

kompetanseutvikling.  


