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Sammendrag 
Formålet med forprosjektet er å gi et beslutningsgrunnlag for en eventuell satsing på et 
helseklyngesamarbeid på Evjemoen i ”Senter for livskvalitet og mestring”. For å ta stilling til hvordan 
partene ønsker å samarbeide for realiseringen av en slik helseklynge, så er det to forhold som må 
vurderes: 
 

1. Det første er om en på bakgrunn av forprosjektet mener at en fysisk samlokalisering av 
offentlige-, private-, frivillige organisasjoner og forsknings- og utviklingsmiljøer gir positive 
synergieffekter når det gjelder utvikling og levering av helsetjenester til befolkningen, 
styrking av folkehelsearbeidet, rekruttering av nødvendig fagkompetanse og etablering av 
kompetansearbeidsplasser er sannsynliggjort på en slik måte at det kan danne grunnlag for 
privat-offentlig satsing. Planen skisserer mulighetsbildet ved samlokaliseringen basert dels på 
lokale/regional forhold og behov, og dels på forskning og erfaringer fra andre steder. 
Forprosjektet skal og sannsynliggjøre at det vil være et forretningsmessig/ kommersielt 
grunnlag for drift. 
 

2. Forprosjektet skal spesifikt si noe om samlokalisering i og rundt det som i dag kalles 
”Idrettsbygget” på Evjemoen (se bilde på forsiden). Prosjektgruppen har ikke hatt som mandat 
å ta stilling til andre alternative lokaliseringer på Evje. Det er to sentrale aktører som per i dag 
representerer et ”volum” i en eventuell samlokalisering: Evjeklinikken AS med sin klinikk for 
behandling og rehabilitering av personer med sykelig overvekt lokalisert på Evjemoen og Evje 
og Hornnes kommune som gjennom vertskommuneforpliktelser har påtatt seg ansvar for  
etablering av Lokalmedisinske tjenester for Setesdal . Kommunen  har en pågående prosess 
knyttet til nye lokaler for deler av den kommunale helse-/pleie- og omsorgstjenesten. 
Kommunen har også nedsatt en ad- hockomité som har i oppdrag å revidere kommunens 
helse- og omsorgsplan. (Kommunens fagmiljøer ble invitert til ressurs- og dialogmøte den 
13.12.12, men samlingen ble avlyst pga. manglende deltakelse). 

 
Evje og Hornnes kommune skal være vertskommune for Lokalmedisinske tjenester Setesdal (LMT 
Setesdal) fra 01.01.2013, og har ansvaret for å sørge for hensiktsmessig lokalisering og drift av de 
interkommunale tjenestene i LMT, på vegne av kommunene i Setesdal og spesialist-tjenester 
Sørlandet Sjukehus SF.. P.t finnes det ikke egnede lokaler som understøtter utviklingsmuligheter og 
synergier knyttet til samlokalisering av ulike typer helsetjenester. Følgende er hentet fra Regional 
utviklingsplan for Setesdal 2011- 2020: 

 

 
Styret i Setesdal regionråd gikk i 2011 inn med en strategisk eierandel i Evjeklinikken AS for å støtte 
opp under en regional helseklyngesatsing på Evjemoen. Målet var å legge til rette for næringsutvikling 
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og ta en aktiv rolle for videreutvikling av fremtidig helsetilbud for Setesdal, Sørlandet og nasjonalt. 
Dette innebærer en regional forventning til at etablering av helseklyngen kan bli en realitet i samarbeid 
mellom ulike aktører.   
 
En samlokalisering som beskrevet i denne rapporten, vil ikke automatisk ha overføringsverdi til 
eventuelt andre former for samarbeid på tvers av organisasjonene, fordi Evjeklinikken AS er etablert 
på Evjemoen og mange av synergiene som er beskrevet i rapporten tar utgangspunkt i fysisk 
samlokalisering med Evjeklinikken og et visst volum når det gjelder pasientgrunnlag.  

 
I Evje og Hornnes kommune sin kommuneplan vises det til at kommunen har store, sentrumsnære 
arealer regulert til næring etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir, og at kommunen ønsker å legge 
til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring. Kommunen ønsker å: 
 
” legge til rette for økt mangfold av arbeidsplasser” 
” ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetansearbeidsplasser” 
”ha spesielt fokus på næringstomter” 
 
Sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus HF har avgjort at Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering foreløpig reduserer poliklinisk rehabilitering med ca 2100 pasientkontakter per år. Dette 
gjelder ryggtrening, men også noe hjerte- og lungerehabilitering og konservativ overvektsbehandling. 
I løpet av vinteren 2012-2013 skal avdelingen gjøre en totalvurdering av alle sine tilbud. Samtidig går 
Sørlandet sykehus i dialog med Agderkommunene gjennom OSS (Overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg) for å lage helhetlige behandlingslinjer for flere pasientgrupper, på tvers av 
kommuner og sykehuset. Sykehusledelsen har avgjort å utrede muligheten for å benytte 
Evjeklinikken til konservativ behandling av sykelig overvekt. Evjeklinikken er i vekst og har 
planer om utvikling av sine tjenester. Klinikken vil kunne være en viktig samarbeidspartner for 
kommuner i hele landet som følge av Samhandlingsreformen. 
 
Hovedanbefalingene i forprosjektet støtter opp under kommunens visjon «Hjertet i Agder» og 
overordnet målsetting om å utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder: 
 

• Det jobbes videre i et hovedprosjekt med etablering av en fremtidsrettet og innovativ 
helseklynge (”Senter for livskvalitet og mestring”) på Evjemoen, i et samspill mellom 
næringsliv, offentlige myndigheter, frivillig sektor og utdannings- og forskningssektoren 
(kvadruppel helix). 

• Det etableres ett nytt eiendomsselskap “Senter for mestring og livskvalitet Eiendom” som står 
for utbyggingen av lokaliteter. 

• Det etableres et interimsstyre som har som formål å etablere et driftsselskap der Evje og 
Hornnes kommune og Evjeklinikken AS går inn som hoved- aktører og som hoved leietakere 
med bindingstid for å sikre finansiering av utbygging/ og basisdrift. 

• Interimsstyret består av 3-5 personer og det  har også som oppgave  å organisere formelle 
selskapsstrukturer og avtaler.  

• Gjennom samlokalisering og økt samhandling skal innbyggerne lokalt og regionalt oppleve at 
samarbeid mellom ulike aktører skal løfte det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tråd 
med føringene i Samhandlingsreformen. Tilbudet skal ha være innrettet på å mestre og 
redusere sykdomsutvikling, ikke bare ha fokus på behandling av sykdom og 
senkomplikasjoner. 
 

• Etablering av en ”helseklynge” på Evjemoen skal bidra til å skape arbeidsplasser lokalt og 
sikre rekruttering av kompetent personell til regionen. 
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• Velferdsteknologi og e-helse er en næring i vekst, med et stort markedspotensial både 
nasjonalt og internasjonalt. Helseklyngen skal stimulere til utvikling og innovasjon gjennom 
tettere samarbeid mellom teknologinæringen og markedet (helsetjenesten/pasienter og 
pårørende). 

• Det er en nasjonal målsetting at anslagsvis 25 % av den samlede omsorgssektoren bør være 
organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2020. I dag er denne andelen knapt 5 %. 
Frivillig sektor bør inviteres inn i et klyngesamarbeid. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 
I regi av Setesdal regionråd ble det høsten 2009 igangsatt et interkommunalt helseprosjekt i Setesdal. 
Prosjektet hadde som hovedmål å forberede kommunene på Samhandlingsreformen. 
 
En viktig oppgave for helsetjenesten er å styrke folkehelsearbeidet. I en ”venstre- forskyving” av 
oppgaver fra helseforetak til kommunene er et sterkt fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak 
nødvendig. Det ble allerede i 2010 etablert kontakt med Evjeklinikken AS i forhold til samarbeid 
innenfor folkehelsefeltet og overvekts behandling/forebygging av livsstilssykdommer.  Setesdal 
regionråd ønsket å igangsette et interkommunalt prosjekt i samarbeid med Evjeklinikken om et 
lokalmedisinsk senter/ Folkehelsehus på Evje. Med utgangspunkt i at Evjeklinikken er et nasjonalt 
behandlingssenter for behandling av sykelig overvekt, med fokus på livsstilsendring og arbeidsrettet 
rehabilitering, så ble de sett på som en viktig privat aktør og samarbeidspartner i utviklingen av 
fremtidens helsetjeneste i regionen. Evjeklinikken har samarbeidsavtaler med Helse Sør-Øst og Helse 
Nord og er 60% offentlig eid. Setesdal regionråd gikk i 2011 inn med en 10% eierandel i klinikken.  
 
Våren 2011 ble prosjektet Lokalmedisinsk Senter/Lokalmedisinske tjenester igangsatt, blant annet i 
samarbeid med Sørlandet sykehus HF.  Følgende mandat ble gitt fra styret i Setesdal regionråd i januar 
2011: 
 

”Setesdal regionråd og Sørlandet sykehus HF (SSHF) utreder mulighetene for at det kan 
etableres et tilbud lokalisert i Setesdal, der spesialister fra sykehuset i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten gir helsetjenester i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen. 
Forstudien skal på et overordnet nivå kartlegge behovet for denne type tjeneste hos 
innbyggerne på Indre Agder, og ta utgangspunkt i dette. Nedslagsfeltet bør være noe større 
enn kommunene som samarbeider i Setesdalsregionen.”  

 
Samarbeidet med SSHF har blant annet ført til etablering av desentralisert kardiologtjeneste, med 
mulighet for konsultasjon hos hjertespesialist på Evje en gang per uke. I løpet av prosjektets første 40 
uker har 266 pasienter blitt undersøkt på Evje. En gjennomgang viser at pasientene er fornøyd med 
tilbudet, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt ved at en sparer reisekostnader.  
 
Setesdalstinget (kommunestyrene i alle fire Setesdalskommunene) var samlet i juni 2011 og fulgte opp 
med følgende resolusjon:  

 
”Resulusjon til pkt 12 om helseprosjekta og samhandlingsreforma. 
Setesdalstinget går samla inn for etablering av Lokalmedisinsk senter på Evje og styrking av 
DPS Byglandsfjord i samarbeid med Sørlandet sjukehus. Dette òg som kompetansebase for 
desentraliserte helsetenester i kommunane.” 

 
I 2012 ble næringsutviklingsdelen av det interkommunale helseprosjektet tatt ut, fordi det ikke var 
tilstrekkelig kapasitet til å følge opp denne i tillegg til oppgavene kommunene måtte løse innenfor de 
lovpålagte tjenestene som følger av Samhandlingsreformen. Fokus i prosjektene har i 2012 vært 
hvordan kommunene skal samarbeide interkommunalt om å løse de kommunale kjerneoppgavene og 
hvordan samhandlingen med helseforetaket skal foregå.  
 
De interkommunale helseprosjektene skal videreføres i drift fra 01.01.2013. Følgende modell ligger til 
grunn for videre interkommunalt samarbeid i Lokalmedisinske tjenester Setesdal (LMT) med Evje og 
Hornnes kommune som vertskommune for samarbeidet.  
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Næringsprosjektet er som vist i figuren en del av den helhetlige satsingen og kan inneholde flere ulike 
elementer og samarbeidskonstellasjoner. Samspillet offentlig – privat – akademia- frivillig sektor er 
sentralt: 

 
Hovedmålet med forprosjektet er å jobbe aktivt med næringsperspektivet og sikre fremdrift av 
satsingen på helse som vekstnæring i regionen.  
 
Gjennom helseprosjektene i Setesdal er det etablert et meget godt samarbeid med Sørlandet sykehus 
HF. Det er viktig å sikre en videreføring og utvikling av dette samarbeidet, og Samhandlingsreformen 
åpner for muligheten for nye samhandlingsmodeller og  desentraliserte spesialisthelsetjenester.  
 
Samarbeid med Universitets- og forskningsmiljøene ved UiA er etablert og Evje kommune har 
samarbeidsavtale med Senter for e-helse i Grimstad. Dette er fagmiljøer som kan inviteres til å bidra 
inn i utviklingsprosjektet.  

1.2. Initiativtakere 
Evjeklinikken AS har i lengre tid hatt en dialog med Evje og Hornnes kommune om muligheten for 
medfinansiering/ driftsstøtte til klinikkens planer om bygging av et terapibasseng på Evjemoen. 
Setesdal regionråd tok høsten 2011 initiativ til aksjekjøp i Evjeklinikken AS for å understøtte 
utviklingen av en helseklynge på Evjemoen. Våren 2012 tok Evje og Hornnes kommune ved ordfører 
og rådmann og Evje utvikling AS ved styreleder opp igjen drøftelsene rundt næringsprosjektet. 
Partene ønsket å gjennomføre et forprosjekt som skulle føre idéene knyttet til helse som vekstnæring 
på Evjemoen over i en mer formalisert og forpliktende fase. Setesdal regionråd har som regional 
utviklingsaktør vært sentral i den regionale helsesatsingen de siste årene og er med som prosjekteier, 
sammen med de øvrige initiativtakerne.  
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Evje utvikling AS og Setesdal Regionråd har felles interesse av å skape attraktive 
kompetansearbeidsplasser i regionen.  
 
Evje Utvikling AS har som formål å aktivt bidra til næringsutvikling i egen kommune så vel som i 
nabokommunene. Evje Utvikling AS tilbyr etablererhjelp og generell veiledning til 
gründere/nyetablerere. EU bistår også det etablerte næringsliv med utviklingsoppgaver. Selskapet 
bistår også kommunen med utviklingsoppgaver. Evje Utvikling er en bindeledd mellom etablerere, 
bedrifter, det offentlige, virkemiddelapparat, finansieringsinstitusjoner osv.  
 
Evjemoen Næringspark har det største næringsareal på indre Agder.  
 
Setesdal Regionråd (SR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje og Hornnes, 
Bygland, Valle og Bykle. Regionrådet har tre hovedarbeidsområder - infrastruktur, interkommunalt 
samarbeid og næringsutvikling. Styret i Setesdal regionråd vedtok i 2011 å gå inn som strategisk eier i 
Evjeklinikken AS: 

Styret ønskjer å kjøpe aksjar i Evjeklinikken AS for vere med å styrke det regionale 
eigarskapet og uttrykke vilje til å medverke til vidareutvikling av verksemda. 

Styret vil og gå aktivt inn for å medverke til etablering av Lokalmedisinsk senter her i 
samarbeid med Sørlandet sjukehus og Evjemoen næringspark / Evje utvikling for å legge til 
rette for næringsutvikling / knoppskytingar og utvikling av ”Helseklynge” på Evjemoen. 
Regionrådet vil slik vere med å ta ei aktiv rolle for vidareutvikle framtidige helsetilbodet og – 
tenester for Setesdal, Sørlandet og nasjonalt. 

2. Organisering 

2.1  Prosjektledelse 
Prosjektansvarlig er Signe Sollien Haugå, daglig leder Setesdal regionråd. 
Prosjektleder er Wenche Tangene, Setesdal regionråd. 

2.2  Øvrige roller  
Oppdragsgiver Setesdal regionråd, Evjeklinikken AS, Evje Utvikling AS og Evje og Hornnes 

kommune 
Oppdragsansvarlig Setesdal regionråd v/ dgl. leder Signe Sollien Haugå 
Styringsgruppe  Rådmann Evje og Hornnes kommune Jens Arild Johannessen 

Dgl. leder Evje Utvikling Ståle Olsen 
Dgl. leder Evjeklinikken AS Alf Tore Moen 
Dgl. leder Setesdal regionråd Signe Sollien Haugå  

Prosjektgruppe Dgl. leder Evje Utvikling Ståle Olsen 
Dgl. leder Evjeklinikken AS Alf Tore Moen 
Dgl. leder Setesdal regionråd Signe Sollien Haugå 
Rådgiver helse og omsorg Evje og Hornnes kommune Katrine Homdrum 

Referanse(ressurs-) 
grupper/-personer 

Institutt for e-helse og omsorgsteknologi UiA 
SSHF, Sørlandets Europakontor 
Frivilliger organisasjoner/pasientorganisasjoner/næringslivsaktører 

 

2.3  Milepælsplan 
Milepæl Dato Oppgaver/ 

resultater 
Ansvarlig 
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M1 09. oktober  Prosjektstart, oppstartmøte PG gjennomført PL 
M2 16. oktober  Innspill fra PG til prosjektplanen PL 
M3 24. oktober  Prosjektplanen godkjent av styringsgruppa PL 
M4 29. oktober  Næringssamling  gjennomført ATM/PL 
M4 02. november  Deltakere ressursgruppemøte kartlagt, dato 

for møte bestemt, agenda og invitasjon klar 
PL/PG 

M5 21. november Møte ressursgruppesamling gjennomført PL 
M6 01. desember Orientering til styringsgruppa PL 
M7 21. desember Prosjektrapport ferdigstilt PL 
M8 31. desember Prosjektrapport godkjent av styringsgruppa PL 

 

2.4  Fasemål for forprosjektet 
Utarbeide et foreløpig 
grovutkast til forretningsplan 
for ”Senter for livskvalitet og 
mestring” som kan danne 
grunnlag for en beslutning om 
videreføring i et 
hovedprosjekt. 

• Forretningsidé, visjon og mål  
• Markedsvurdering 

o Bransje 
o Kunder 
o Konkurrenter 

• Produkt- og tjenestebeskrivelse 
• Organisasjon og kompetansebehov 
• Økonomi 
• Risikovurdering 
• Fremdriftsplan	  

 

2.5  Avgrensing av forprosjektet 
Evjeklinikken AS jobber med å skaffe finansiering til bygging og drift av terapibasseng på Evjemoen. 
Dette er en prosess som har pågått en tid, med kontakt med investorer og långivere. Denne prosessen 
har pågått parallelt med forprosjektet. Forprosjektet skal primært beskrive hva en helseklynge på 
Evjemoen kan inneholde av offentlige tjenester og privat næringsvirksomhet (kartlegge marked- og 
kundepotensialet) samt foreslå en forretningsmodell, mens selve realiseringen av 
byggeprosjektet(terapibasseng) ligger på utsiden.  

2.6  Prosjektperiode 
Forprosjektet gjennomføres i perioden 09.10.12 – 31.12.12. 

2.7  Økonomi og finansiering forprosjekt 
Setesdal regionråd er prosjekteier og har det administrative og økonomiske ansvaret for 
gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet finansieres med følgende tilskudd fra prosjektdeltakerne: 
 
Evje og Hornnes kommune Kr. 150.000,- 
Evjeklinikken AS Kr.  50.000,- 
Evje utvikling AS Kr.  50.000,- 
Setesdal regionråd Kr. 50.000,- 
SUM Kr. 300.000,- 
 

3 Forretningsidé, visjon og mål 

3.1  Visjon 
Sammen for livskvalitet og helsemestring: lokalt, regionalt og nasjonalt! 



 11 

 

 

3.2  Forretningsidé  
Evjeklinikken AS, Evje og Hornnes kommune, Lokalmedisinske tjenester Setesdal og private 
næringsaktører vil ved en samlokalisering i ”Senter for livskvalitet og mestring” på Evjemoen tilby 
tjenester av høy kvalitet på tvers av etablerte organisatoriske grenser. Helseklyngesamarbeidet skal 
motivere til økt innovasjon og kunnskapsdeling og bidra til etablering av kompetente fagnettverk og 
styrket forsknings- og utviklingsaktivitet. Gjennom samlokalisering og økt samhandling skal brukerne 
oppleve at samarbeid mellom ulike aktører styrker det helsefremmende og forebyggende arbeidet, i 
tråd med føringene i Samhandlingsreformen.  

Tilbudet skal støtte opp under brukernes egenmestring og bidra til redusert sykdomsutvikling, ikke 
bare ha fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner. Ulike tjenesteleverandører vil til 
sammen tilby et bredt spekter av tjenester og aktiviteter innen forebyggende og helsefremmende 
arbeid og rehabilitering, og summen av tjenestene vil gi befolkningen et bedre tilbud enn det 
samarbeidspartnerne vil klare å levere hver for seg. Partnerne i helseklyngen skal også hente ut 
stordriftsfordeler knyttet til felles bygningsmasse og teknisk utstyr gjennom samlokaliseringen. 

Helseklyngen skal støtte opp om næringsutvikling og etablering av attraktive arbeidsplasser som skal 
bidra til rekruttering av kompetent helsepersonell til regionen. Klyngen skal bidra til utvikling og 
utprøving av ny kunnskap og bli et attraktivt samlingspunkt for relevante FoU-miljø. 

4 Markedsvurdering 

4.1 Bakgrunn og trender 
Både internasjonalt og i Norge har en sterke drivere for omstilling i helsetjenesten. De demografiske 
og sosiale endringene i samfunnet stiller høye krav til innovasjon og nytenking i planleggingen av 
fremtidens helsetjenester. Samhandlingsreformen gir kommunene nye oppgaver. Vi får en endring i 
befolkningssammensetningen med en økning i antall eldre, flere yngre brukere og en knapphet på 
ansatte i helsevesenet. Det vil mangle 37800 årsverk i helse-/pleie- og omsorgstjenesten alt i 2030 på 
nasjonalt plan.  
 
Samhandlingsreformen peker på «ny kommunerolle» som et av sine hovedgrep. Omfanget og 
innholdet er stort og nytt og utfordrer vår innovasjonsevne. Stortingsmeldingen peker på at forskning 
og innovasjon i samarbeid med næringslivet er en av fremgangsmåtene helse- og omsorgssektoren bør 
ta i bruk, for å utvikle pasienttilbud av høyere kvalitet. Det vises videre til at forutsetningene for å  
lykkes øker, når utviklingen skjer i et samspill mellom offentlig sektor, FoU-miljøer og næringsliv.  
 
Flere av kommunens nye oppgaver forutsetter et nært samspill mellom ulike fagfelt, og 
stortingsmeldingen anbefaler å tenke samlokalisering i lokalmedisinske sentre. Fordelene beskrives i 
form av økt mulighet for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud for den enkelte bruker, 
kostnadseffektiv drift og fleksibilitet med tanke på bemanning og kompetanse. Helse- og 
omsorgstjenestenes målsettinger går ut over å gjøre mennesker friske i medisinsk forstand. Målet er å 
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legge til rette for mestring av de utfordringer den enkelte har i sin livssituasjon. Kommunen skal sørge 
for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 
oppfølging, med helhetlige pasientforløp som mål (BEON – beste effektive omsorgsnivå).  
 
Utviklingen i livsstilsrelaterte sykdommer er sterkt økende. Det er en prioritert oppgave å styrke 
folkehelse- og forebyggingssatsingen og sikre behandling og rehabilitering av de store 
”folkesykdommene” hjerte- og karlidelser, kols, diabetes og muskel- og skjelettlidelser.  

Fedme har gjennom de senere år blitt løftet opp som en svært alvorlig helseutfordring, og Verdens 
helseorganisasjon, WHO, har betegnet fedme som en verdensepidemi. Evjeklinikken er en del av 
spesialisthelsetjenesten med samarbeidsavtaler med Helse Sør-Øst og Helse Nord. Klinikken har siden 
de startet i 2004 hatt en økning i omsetningen fra 3 millioner kr til 22 millioner, noe som viser at 
markedet for rehabilitering av sykelig overvekt er i sterk vekst. Endringer i ansvars- og 
oppgavefordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten gjør at klinikken i fremtiden vil 
være en interessant samarbeidspartner også for kommunene. Økt ansvar for kommunene på områder 
der det kreves en spesialisert kompetanse (som behandlings av sykelig overvekt og behandling av 
overvekt hos barn og unge) gjør at klinikken kan få nye markeder og kommunene kan gjennom et 
samarbeid sikre nødvendig kompetanse på dette fagfeltet. 

Holdninger til samarbeidet mellom private- og offentlige leverandører av helsetjenester er i endring. I 
revisjon av Helse Sør-Øst sitt strategidokument endres betegnelsen på private foretak som Helse Sør-
Øst har avtaler med fra ”supplerende helsetjeneste” til ”samarbeidspartner”. 

 
Nøkkeltall: 
3 av 10 sier at de har helseproblemer som påvirker 
hverdagen 
1 av 4 har en sykdom i muskler eller skjelettet 
10-15 prosent har psykiske problemer 
1 av 8 har ligget på sykehus det siste året 
1 av 10 i yrkesaktiv alder er uføretrygdet 
21 prosent av 16-74 åringer røyker daglig (2008) 
2 av 5 dør av hjerte- og karsykdom 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Fra distriktene skjer det en utflytting av yngre fra utkantkommuner til byene. Den største utfordringen 
for kommunene i fremtiden vil bli å tiltrekke seg nødvendig fagkompetanse.  Kunnskap vil være en 
nøkkelressurs og kunnskapsdeling vil være nødvendig. Økt bruk av telemedisinske løsninger, 
kompetansedeling gjennom e-læringsprogram og samhandling ved bruk av ny teknologi gjør det mulig 
å tilby tjenester og dele kunnskap på tvers av kommuner og landsdeler.  
 
Det er en trend at brukerne i større og større grad vil medvirke i beslutninger knyttet til egen helse og 
brukerne ønsker å påvirke tjenestetilbudet og innholdet i tjenesten. Dette vil få betydning for innholdet 
i fremtidens tjenestetilbud og for hvordan rollene til de som skal yte helsetjenester formes.  

4.2  Bransjer 

4.2.1 Kommunale helse- og pleie- og omsorgstjenester 
I prosjektet Lokalmedisinske tjenester Setesdal ble det gjennomført kartlegginger i alle kommunene i 
Setesdal. Kartleggingen hadde som mål å fremskaffe oversikt over situasjonen i kommunene i dag og 
synspunkter på hvordan kommunene ser for seg å utvikle framtidas helse- og omsorgstjenester. 

Kartleggingen avdekket at kommunene ser store utfordringer knyttet til å etablere den kompetanse 
som defineres som nødvendig for å kunne yte fremtidige helse-og omsorgstjenester i samsvar med 
sentrale føringer. Disse utfordringene er både knyttet til å øke den generelle kompetansen hos 
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eksisterende fagpersonell og til å etablere kompetanse innenfor nye fag- og spesialistområder. 

Kartleggingen viser at de helsefaglige miljøene i Setesdalskommunene mener at det må et utstrakt og 
formalisert samarbeide til mellom kommunene i Setesdal og mellom kommune og helseforetaket for å 
kunne etablere fremtidige tjenester i tråd med sentrale føringer og krav til kvalitet og kompetanse. De 
helsefaglige ansatte i kommunene ser behov for og ønsker et samarbeid innenfor de aller fleste av 
områdene som har blitt vurdert i kartleggingen. 

Kartlegging Evje og Hornnes kommune 
 
Evje	  og	  Hornnes	  kommune:	  Hvilken	  kompetanse	  trenger	  kommunene	  for	  å	  kunne	  yte	  tjenester	  
med	  god	  kvalitet	  og	  i	  samsvar	  med	  sentrale	  føringer	  for	  framtidige	  tjenestetilbud?	  
Kompetanseområde	   Vurdering	  

Operativt	  folkehelsearbeid	  
(gruppe/individrettede	  tiltak)	  

Mange	  typer	  kompetanse	  er	  ønskelig	  og	  nødvendig	  
både	  innenfor	  generelt	  folkehelsearbeid,	  men	  også	  
innenfor	  områder	  som	  fysisk	  aktivitet	  og	  kosthold.	  

Frisklivstilbud	   Ernæringsveiledning	  (ernæringsfysiolog)	  
Fysioterapeut	  
Fysisk	  aktivitet	  
Røykeslutt	  
Motiverende	  intervju	  
KID	  (depresjonsmestring)	  

Lærings-‐	  og	  mestringstilbud	   Ergoterapeut	  
Fysioterapeut	  
Ernæringsfysiolog	   	  
Kompetanse	  på	  store	  diagnosegrupper	  (diabetes,	  
kreft	  m.m)	  

Samfunnsmedisinske	  oppgaver	   Samfunnsmedisiner	  

Helse	  i	  Plan	   Helse	  i	  Plan	  kompetanse	  

Helsestasjonens	  og	  skolehelsetjenestens	  
forebyggende	  oppgaver	  

Helsesøster	  
Fysioterapeut	  
PMTO	  (Parent	  management	  training	  -‐	  Oregon	  
modellen)	  
Fedme	  hos	  barn	  og	  unge	  m.m	  

 
Det er behov for styrking av kompetansen innen KOLS, diabetes, rehabilitering/habilitering og 
palliativ omsorg. 
 
Evje	  og	  Hornnes	  kommune:	  Hvilken	  kompetanse	  har	  kommunen	  i	  dag	  innenfor	  
kompetanseområdene?	  
Kompetanseområde	   Vurdering	  

Diabetes	   Ingen	  med	  spesialkompetanse	  

KOLS	   Ingen	  med	  spesialkompetanse	  

Rehabilitering/habilitering	   2.	  sykepleiere	  med	  videreutdanning	  i	  rehabilitering/habilitering	  
1.	  ergoterapeut	  med	  videreutdanning	  i	  rehabilitering/habilitering	  

Palliasjon	   1.	  sykepleier	  med	  videreutdanning	  i	  palliativ	  omsorg	  
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Ressursgruppene har gjennom kartleggingen blitt bedt om å vurdere hva slags kompetanse det er 
behov for i ambulante fagteam innenfor de ulike kompetanse/diagnoseområdene som inngår i 
kartleggingen.  
 
Tabellen under viser vurderingene fra ressursgruppa i Evje og Hornnes kommune. 

	  
Evje	  og	  Hornnes	  kommune:	  Hvilken	  kompetanse	  trenger	  kommunene	  for	  å	  kunne	  yte	  tjenester	  
med	  god	  kvalitet	  og	  i	  samsvar	  med	  sentrale	  føringer	  for	  framtidige	  tjenestetilbud?	  
Kompetanseområde	   Vurdering	  

Ambulant	  diabetesteam	   Sykepleier	  med	  videreutdanning	  
Rådgivende	  lege	  
Rådgivende	  ernæringsfysiolog	  

Ambulant	  KOLS	  team	   Sykepleier	  med	  videreutdanning	  
Rådgivende	  lege	  

Ambulant	  rehabiliterings/habiliterings	  
team	  

Sykepleier	  med	  videreutdanning	  
Fysioterapeut	  
Ergoterapeut	  
Rådgivende	  lege	  
Rådgivende	  ernæringsfysiolog	  
Logoped	  

Ambulant	  palliativt	  team	   Sykepleier	  med	  videreutdanning	  
Ergoterapeut	  
Rådgivende	  lege	  
Rådgivende	  ernæringsfysiolog	  

 
Fra 2016 skal kommunene kunne tilby sine innbyggere et kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud. 
Dette krever både kompetanse og tilgjengelighet og arbeidet med å løse dette er igangsatt.  

4.2.2 Rehabilitering 
Helsedirektoratet utga i februar 2012 en rapport som gir anbefalinger knyttet til det ideelle 
pasientforløp innen rehabilitering og ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. Det knyttes også anbefalinger til videreutvikling av 
rehabiliteringsfeltet på områdene samhandling og koordinering, prioriteringer, kvalitet, statistikk, 
kompetanse og kunnskapsgrunnlag. 
  
”Sekretariat og arbeidsgruppe står sammen i håpet om at anbefalingene vil være til nytte for 
beslutningstakere, tjenesteytere innen rehabiliteringsfeltet og ikke minst brukerne som har behov for 
tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om 
å gi nødvendig bistand til deres egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet og at vi med dette kan gi vårt bidrag til å gi 
rehabiliteringsfeltet et nasjonalt løft og et større fokus”. 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars--og-oppgavedeling-mellom-
kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet/Sider/default.aspx 
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Kommunen må ta et større ansvar for rehabilitering og sikre samsvar mellom behov og tilbud. Dette 
kan få som konsekvens at noe av det som betegnes som ”vanlig” og poliklinisk rehabilitering i 
ISF(Inntekstsstyrt finansiering) bør overføres til kommunen. Konkret nevnes områdene artrose og 
overvekt/ livsstilsproblematikk som aktuelle å overføre, i tillegg til senere rehabilitering av hjerte, 
lunge, slag- og kreftpasienter, der spesialisthelsetjenesten kan ta hånd om den tidlige rehabiliteringen. 
Takstendringen må derfor ses som en refleksjon av en ønsket utvikling. 
 
Endringer i det gruppebaserte rehabiliteringstilbudet ved Sørlandet sykehus kan bety nye markeder for 
Evjeklinikken. Det er dialog mellom klinikken, kommunen og sykehuset om hvilken rolle 
Evjeklinikken kan ha for befolkningen på Agder på rehabiliteringsfeltet, når sykehuset endrer sine 
tilbud innen hjerte- og lungerehabilitering, ryggtrening og konservativ overvektsbehandling. 
Sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus HF har avgjort at Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering foreløpig reduserer poliklinisk rehabilitering med ca. 2100 pasientkontakter per år.  
 
I løpet av vinteren 2012-2013 skal avdelingen gjøre en totalvurdering av alle sine tilbud. Samtidig går 
Sørlandet sykehus i dialog med Agderkommunene gjennom OSS for å lage helhetlige 
behandlingslinjer for flere pasientgrupper, på tvers av kommuner og sykehuset.  
 
Sykehusledelsen har avgjort å utrede muligheten for å benytte Evjeklinikken til konservativ 
behandling av sykelig overvekt.  
http://sorlandet-sykehus.no/aktuelt/nyheter/Sider/rehabiliteringsavdeling-skal-vurdere-alle-sine-
tilbud.aspx 
 
En nedbygging av tilbudene i spesialisthelsetjenesten gjør at kommunene må vurdere om de skal 
etablere nye kommunale tilbud. Dette medfører utfordringer i forhold til finansiering og kostnader 
knyttet til økte kommunale oppgaver.  Innsalg vs kommunene i Agder og landet for øvrig innenfor 
forebygging som kostnadseffektiv helsesatsing vil være viktig  i oppstartsfasen. 
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4.2.3 Helhetlig tilnærming til helse, livskvalitet og mestring 
En helseklynge kan bestå av mer enn tradisjonelle kommunale helsetjenester og lokalmedisinske 
tjenester. Et forebyggende fokus gir rom for nytenkning når det gjelder helsefremmende tiltak og 
behandling. Alternative behandlingsmåter kan supplere annen behandling på vei mot god helse og 
mestring. Pasienter/innbyggere vil kunne tilbys et variert utvalg av tjenester under samme tak, og 
dermed få ei større «verktøykasse» å velge i. 
 
En undersøkelse om bruk av komplementær og alternativ medisin i sykehus (NAFKAM 2011), viser 
at halvparten av norske sykehus i dag tilbyr alternativ behandling. Undersøkelsen viser at mange 
metoder tas i bruk, og at tilbudet gjerne er koblet til interesse hos sykehusansatte. Metoder som oppgis 
brukt er blant annet akupunktur, akupressur, refleksologi, homeopati, urtemedisin, tankefeltterapi, 
gestaltterapi, kunstterapi, yoga, aromaterapi og pilates. I omtalen av undersøkelsen nevnes også at en 
åpen høring om fremtidens helse og omsorgstjenester, ga en rekke innspill fra brukere med ønske om 
et bedre, og mer tilgjengelig integrert offentlig alternativt helsetilbud. Dette gir et brukerperspektiv i 
forhold til hva tjenestetilbudet kan inneholde. 
 
Helseklynga kan bestå av interesserte aktører med leieavtale i bygget, i samspill med kommunale 
helsetjenester, lokalmedisinske tjenester og private aktører. Frivillige aktører bør også være 
representert. Variasjon og mengde tilbud vil sannsynligvis avhenge både av kostnader og 
pasient/innbyggergrunnlag, men et inkluderende miljø vil sannsynligvis fremme utviklingen av tilbud. 
Interkommunal folkehelsekoordinator vil kunne bygge opp lærings- og mestringstilbud i samarbeid 
med bredt sammensatt kompetanse i helseklynga. De ulike behandlingsmåtene kan utfylle hverandre 
og samspille på vei mot helhet, livskvalitet og mestring! 
 

 

4.2.4 Velferdsteknologi og e-helse 
”Helse- og omsorgssektorens betydning for næringslivet: 1) Smartere vekst og bærekraftig utvikling 2) 
Markedsmuligheter – fremtidig vekstnæring. Det er et stort potensial for å utvikle en norskbasert, 
kommersielt orientert næring for leveranser til omsorgsfeltet, men markedet er i stor grad umodent.” 
Kilde: Skogen Lund, Healthworld 2011 

Hagenutvalget (NOU 2011:11) kommer med betraktninger rundt offentlig/privat samspill i utviklingen 
av ny teknologi og helse som næring: ”Å betrakte omsorgssektoren som en næring betyr å snu 
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perspektivet på det som foregår, og beskrive det med et annet språk. De offentlige utgiftene til sektoren 
– 78 milliarder i 2010 – brukes vanligvis som et uttrykk for hvor mye tjenester befolkningen blir 
tilbudt. Sett fra et ståsted utenfor sektoren, er tallet et uttrykk for prisen på den arbeidskraft og andre 
innsatsfaktorer omsorgssektoren har kjøpt fra andre. Selv om omsorgssektorens utgifter i det 
vesentlige er arbeidskraftkostnader, er sektoren i kraft av sitt rene volum, en betydelig etterspørrer av 
varer og tjenester fra andre næringer. I dag gjelder dette særlig bygging, innredning og 
installasjonsarbeid. Potensialet for å utvide denne etterspørselen over mot teknologiske leveranser er 
svært store. Selv med små relative erstatninger av arbeid med teknologi, vil det åpne seg en stor 
etterspørsel på det velferdsteknologiske området. For hver prosent av den samlede timeinnsats som 
sektoren sparer inn ved å bruke teknologi, for eksempel til møter, reiser, tolking, saks- og 
informasjonsbehandling vil det åpne seg en potensiell etterspørsel etter teknologiske løsninger på 5-
600 mill kroner”. 

Hovedkonklusjonen i Damvad-rapporten, som ble skrevet på oppdrag fra NHO og Tekna, er at Norge 
ikke utnytter det store potensialet som ligger i velferdsteknologi som næring. Et bedre samspill 
mellom private virksomheter og det offentlige kan løfte markedet. Rapporten viser at 
velferdsteknologi er en betydelig sektor i Norge. Det er også en sektor med stort potensiale som følge 
av stigende etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt.  

Funn: 

Stort næringspotensiale som ikke utnyttes 

Offentlig etterspørsel den største driveren for vekst 

Største barrierer ligger i det offentlige 

Anbefalinger: 

Offentlig – privat samarbeid om utvikling. 

Styrke offentlig bestillerkompetanse 

Egne strategier for innovasjon, teknologi og eksportmuligheter. 

 http://abelia.no/arena-ny-omsorg/nye-rapporter-om-pleie-og-omsorg-article1570-136.html 

Møteplasser skaper markedsplasser! 

4.2.5 Frivillig sektor 
Hagentvalget (NOU 2011:11) mener ”at sosial verdiskapning både i form av frivillige organisasjoner 
og tiltak og nye former for brukersamvirke bør gis betydelig større rom og armslag i drift og framtidig 
utvikling av omsorgstjenester og velferdsordninger. Innen 2020 bør på denne bakgrunn anslagsvis 25 
% av den samlede omsorgssektoren være organisert og drevet som ideell virksomhet. I dag er denne 
andelen knapt 5 %”.   

I tillegg til mer systematisk samarbeid med lokale lag og foreninger, bør Helseklyngen søke samarbeid 
med en eller flere  landsdekkende frivillige organisasjoner og pasientorganisasjoner som kan drive 
kompetansebygging – opplæring av egne tillitsvalgte og gi tilbud til sine medlemmer i samarbeid med 
næringsklyngen. 
 
I landsdelen kan f.eks. Midt-Agder friluftsråd og  program innretta mot innvandrere være interessant å 
tilrettelegge for , eller andre innenfor førstehjelp, sanitet, redningstjenester, fysisk aktivitet osv. 
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4.2.6 Forsknings- og utviklingsmiljøer 
Evje og Hornnes kommune/LMT Setesdal har formell samarbeidsavtale med Senter for 
omsorgsteknologi og e-helse Grimstad. I en helseklynge kan det tilrettelegges for samarbeid med 
universitet og forskningsmiljø. 
 
Kommunen har en lovpålagt plikt til å medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Det følger av samarbeidsavtale med SSHF om forskning, utdanning, 
praksis og læretid at partene ønsker økt samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid.  Det er særlig 
behov for å styrke forskningsaktiviteter i kommunehelsetjenestene.   
 
Universitetet i Agder har forskingsmiljø og utdanninger som kan skape synergier og nye 
forretningsområde/ringvirkninger i helseklynga – f.eks. gjennom at moduler i ordinære studie innenfor 
helse, idrett og ernæring blir lagt til prakisfeltet og stedlig undervisning på Evjemoen. Det kan særlig 
være etter- og videreutdanning  innretta mot folkehelse, friskliv, ernæring/kosthold, overvekt/ fysisk 
aktivitet osv. for helse og grunnskolesektoren- og gjerne samarbeid om kurstilbud f.eks. skreddersydd 
til frivillige organisasjoner/ profesjoner som helsesøstre osv. 
 
Det vil og være verdifullt om  UIA satser strategisk på relaterte student- og doktorgradsoppgaver 
innenfor tema som nevnt ovenfor – samt i forhold til teknologi – e-helse både i utvikling av ny 
kunnskap – og utprøving av kunnskap i forhold til aktuelle pasientgrupper. 
 

4.2.7 Helseturisme 
Det er en økende interesse for reiselivsrelaterte opplevelser som kombinerer rekreasjon og fritid med 
opplegg knyttet til rehabilitering og ernæring 
I prosjektet ”Tourism and Health Project” (Høgskolen i Bergen) ser en på helsebegrepet i vid forsand. 
Begrepet ”helseturisme” kan dekke ulike former for fysisk aktivitet, rehabilitering, forebygging og 
ernæring. Høgskolen samarbeider med partnere i Tyskland om prosjektet. Partnerne har blant anna 
lang erfaring i å tilby turister mat med gastronomiske opplevelser, men der også tanken på helse er tatt 
med. Interessen for denne type ferietilbud er økende. Helseklyngen kan være en arena også for 
bransjer som driver med opplevelsesbasert reiseliv (klatring, padling, rafting, sykkel og infrastruktur 
ift løyper) og gir mulighet for å utvikle ”mellomroms-kompetanse” til salgbare produkt/pakker. Det 
finnes en rekke aktivitetsbedrifter i regionen som kan inviteres til å bidra. 

4.2.8 Mulige supplerende bransjer 
• Treningstilbud tilknyttet gymsal og terapibasseng. 
• Privat fysioterapi. 
• Velværetilbud – fysisk og mentalt (massasje, hud-, hår- og fotpleie, yoga m.v.). 
• Coaching, endringsfokusert veiledning, teambuilding. 
• Kurs- og opplæringsvirksomhet. 
• Kafé/sosial møteplass. 
• Utleie av interaktive møterom (videokonferanserom/utstyr). 
• Dagutleie av kontorplasser og møterom. 

4.3  Kunder 
For Evjeklinikken AS er den primære kundegruppen personer med sykelig overvekt som henvises til 
konservativ overvektsbehandling og barn/unge (familietilbud) med en overvektsproblematikk. 
Klinikken har avtale med både Helse Sør- Øst og Helse Nord, så kundene er geografisk spredt i hele 
landet. Endringer i tilbudet til denne pasientgruppen i Sørlandet sykehus HF kan føre til en økning i 
kundemassen på Agder.  

Én av fire nordmenn over 16 år var overvektige i 2008. Andelen overvektige nordmenn har økt med 7 
prosentpoeng de siste ti årene. Flere menn er overvektige, og andelen overvektige har økt sterkere 
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blant menn enn blant kvinner. I 2008 var knapt en tredel av alle menn, og en femdel av alle kvinner, 
overvektige. I tillegg har en femdel av befolkningen det som kalles "noe overvekt". Settes grensen for 
overvekt ved BMI på 25 eller høyere, er fire av ti nordmenn overvektige. Én av ti nordmenn har 
fedme. Det har vært lite endring i overvekt blant kvinner siden 2002(Statistisk sentralbyrå). 

Gjennomsnittsmannen i Norge er overvektig. Det viser oversikten for kroppsmasseindeks (KMI) i 
norske fylker 1997-1999. 

 

Figuren viser resultater fra helseundersøkelser av 40-42-åringer i norske fylker i perioden 1997-1999. 
KMI 25-29,9 regnes som overvekt. KMI på 30 og over regnes som fedme. Vi ser at i alle fylkene var 
den gjennomsnittlige 40-42-åringe mann overvektig med KMI over 25. Aust-Agder er det "tyngste" 
fylket for menn. 

Den gjennomsnittlige 40-42 årige kvinne er overvektig i halvparten av fylkene. Kvinner i Akershus, 
Hordaland og Møre og Romsdal hadde lavest gjennomsnittlig KMI. 
 
 

 
2009 © Statistisk sentralbyrå 
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2009 © Statistisk sentralbyrå 
 
Evjeklinikken har det siste halve året testet ut interessen for å kjøpe seg plass på klinikken blant 
tidligere pasienter, når det er ledige senger. Dette tilbudet har vist seg å bli en suksess. Lav pris på 
tilbudet gjør at stadig flere benytter seg av det, noe som bidrar til å stabilisere vektnedgangen og 
derigjennom reduserer utsetter/ - reduserer behovet for helsetjenester i hjemkommunen/ - sykehus. 
 
Kommunen har et ansvar for å forebygge sykdom og bidra til styrket egenmestring. I 
kommunekartleggingen er det særlig pekt på at det er en utfordring at det er for lite ressurser og 
gjennomslagskraft i folkehelsearbeidet til å få gjennomført ønskede tiltak. 
  
Ressursgruppa mener at det jobbes godt med forebygging på flere plan i Evje og Hornnes kommune, 
men peker på at det er behov for å øke den forebyggende innsatsen i skolene. Det er også behov for å 
øke den forebyggende innsatsen rettet mot utsatte grupper som er vanskelig å nå med tiltak, spesielt 
gjelder dette innvandrere, ungdom som faller ut av videregående skole og andre grupper med lav 
sosioøkonomisk status. 
 
Eks. fra Modum ift inntjening til Frisklivssentralen: 

- Solgte fysisk aktivitetstilbud til Modum Bad (ideell stiftelse for fremme av psykisk helse og 
livskvalitet, familierelasjoner og samliv). 

- Aktivitetstilbud for flykninger hver uke, betalt per time. Midler fra IMDI (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet). 

- Eksterne foredrag. 
 
I tillegg til tjenester til innbyggerne i egen kommune, så skal kommunen som vertskommune for LMT 
Setesdal være base for spesialiserte ambulante fagteam for pasienter som KOLS, diabetes, palliasjon 
og demens. 
 
Damvadrapporten, jfr. pkt. 4.2.4, viser at velferdsteknologi er en betydelig sektor i vekst. Det er også 
en sektor med stort potensiale som følge av stigende etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt. For 
utviklere og leverandører av velferdsteknologi vil det være et stort kundegrunnlag i helsetjenesten 
nasjonalt og også internasjonalt. Det antas også å være et økende marked hos private forbrukere ift 
etterspørselen etter velferdsteknologi. 

4.4  Konkurrenter 
– Sørlandet sykehus HF avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 
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– Lærings- og mestringssenteret SSHF, Kr.sand og Arendal 
– Sørlandets Rehabiliteringssenter, Eiken 
– Kløvertun rehabilitering 
– Orreveien ressurssenter Risør 
– Andre private rehabiliteringstilbud nasjonalt 
– Foretak med tilbud om kirurgisk overvektsbehandling 
– Slankeklubber, fysiske samlinger, nettbaserte tilbud 

5 Produkt- og tjenestebeskrivelse 

5.1  Folkehelse 
Frisklivssentral/frisklivsresept/lærings- og mestringsarbeid 
I LMT Setesdal skal det samarbeides om en felles interkommunal folkehelsekoordinator og det skal 
ytes frisklivstilbud til innbyggerne i regionen. Frisklivsresept skal være en del av tjenestetilbudet, det 
skal gis lokalt, men må være et enhetlig tilbud av høy kvalitet. For å sikre stabilitet og forutsigbarhet 
må kommunene samarbeide. Ifølge informasjonsmateriell fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-
Agder fylkeskommunen viser en norsk studie at frisklivsresepten kan gi bedre fysisk form, redusert 
vekt og økt selvopplevd helse. Et godt frisklivstilbud krever tverrfaglig kompetanse på system og 
individnivå. Det er tatt inn i samarbeidsavtalene med helseforetaket at kommunene har frisklivsresept 
= en del av pasientforløpet.  
 
Eksempler på tjenester fra frisklivssentralen på Modum:  

- KID-kurs for barn og unge. ”Takle ting”  
- Følgesvenn til FL tilbud 
- Frisklivets venner – egen gruppe 
- Fortsette på klippekort etter resepten 
- Frisklivsresept Ung er tilbud til barn og unge i alderen 6-18 år som ut fra en helsemessig 

vurdering har behov for hjelp og oppfølging i forhold til fysisk aktivitet og/eller 
kostholdsvaner. Resepten skrives ut av helsepersonell og varer  i tre måneder. Se vedlegg for 
beskrivelse av innhold i opplegget.  

 
Modum hadde ca. 400 personer på resept i 2011, med et folketall på ca. 13.000. For LMT Setesdal kan 
det ut fra disse tallene estimeres et antall resepter i regionen på ca. 200 personer på resept per år. 
Erfaringer fra Modum tilsier at alderen på de henviste går ned og brukerne blir stadig yngre.  
”Senter for livskvalitet og mestring” kan bli er et kompetansesenter for veiledning/ oppfølging og 
livsstilsendring primært ift. fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og fungere som en ressurs og et 
kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak på Agder. 

5.2  Rehabilitering 
Evjeklinikkens rehabiliteringstilbud  
I dagens avtale med Helse Sør – Øst er følgende områder med: 

- Konservativ behandling av voksne, inkl HC med rehabiliteringspotensiale.  
- Behandling av barn og unge i et familieperspektiv, som prosjekt. 

 
Disse kan deles inn i flere kategorier: 

- Overvektige enslige mødre. Ingen tilbud i dag der barna kan være med. 
- Overvektige gravide. 
- Overvektige som ønsker å bli gravide, men der overvekten er et hinder for dette.  

 
Øvrige diagnosegrupper: 
Med den erfaringen en har i dag, vet en at stadig flere som henvises til muskel/ skjelettbehandling, og 
som har en BMI>30, i økende grad ikke oppnår tilfredsstillende resultater av behandlingen. 
Dette antas å henge sammen med overvekten og ønsker å teste ut en gruppe med pasienter, eks 24, 
hvor de tilbys 3 uker på Evjeklinikken og deretter et års oppfølging på Evje Interaktiv, jfr. pkt. 5.6. 
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Etter et år sammenlignes resultatene med en tilsvarende gruppe som har gjennomført 4 uker 
tradisjonell rehabilitering. 
 
I løpet av 2013 vil klinikken også kunne tilby slagrehabilitering. Fysioterapeut med en master i klinisk 
nevrologisk fysioterapi, med tillegg av Bath – kurser, vil etablere seg som en del av Evjeklinikkens 
samlede tilbud. 
 
Forskning og utvikling: 
Evjeklinikken ønsker å etablere et samarbeid med SSHF for å kunne igangsette dr. grads prosjekter. 

5.3  Egenmestring 
Samhandlingsreformen peker under hovedgrep 1 (klarere pasientrolle) på at helsetjenesten må legge til 
rette for at befolkningen kan ta ansvar for egen helse. Struktur- og systemtiltak bør utvikles i samspill 
med pasientorganisasjonene i arbeidet med helhetlige pasientforløp. Tankegangen er at alle systemer 
og tjenester som yter hjelp, skal ha fokus på at den enkelte selv skal kunne mestre sitt liv eller 
gjenopprette funksjoner/egenmestring i størst mulig grad. 
 
Reformen nevner både tverrfaglig ambulante team og lærings- og mestringstilbud som mulige tilbud i 
lokalmedisinske sentre. Konservativ behandling utenfor spesialisthelsetjenesten viser også å ha god 
effekt for flere pasientgrupper. Rehabilitering retter seg mot brukeren sin egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet, i motsetning 
til opptrening som mer spesifikt går på gjenvinne funksjon eller trene opp en skadet kroppsdel. Uansett 
tiltak vil målet være mestring, og dermed egenmestring hos pasienter / innbyggere i forhold til helse. 
 
En helseklynge vil samle mange aktører på ett sted. Det vil gi mulighet for fellesarenaer der 
helsepersonell og pasienter/innbyggere kan samspille. Ulike tjenestetilbud vil tilbys i nær tilknytning 
til hverandre, og muliggjøre kompetanseoverføring både mellom helsepersonell og pasienter 
/innbyggere. Læring gir mestring, som igjen vil avspeile seg i det ansvar den enkelte tør å ta for egen 
helse. Det er forebyggende og gir kompetanse i forhold til heldige/uheldige «helsevalg». Supplerende 
metoder som for eksempel avspenningsteknikker, vil kunne øke den enkeltes velvære og dermed 
mestring av egen helse/sykdom. 
 
Helseklyngen bør kunne tilby interaktive løsninger, der kompetanse spres uavhengig av geografisk 
avstand. Pasienter vil dermed gjennom elektronisk kommunikasjon kunne tilbys veiledning og bistand 
«der de er», og på den måte øke mestringsevnen i eget miljø. Det kan være ulike formidlingsmåter - 
både fellesundervisning og enkeltveiledninger/konsultasjoner. 

5.4  Terapibasseng 
”Senter for livskvalitet og mestring” vil kunne ivareta en rekke funksjoner.  Det er planlagt et 
terapibasseng som vil være svært viktig for Evjeklinikken, samt at det stilles til rådighet for 
kommunen og andre brukergrupper og være et verdifullt bidrag i et helhetlig frisklivstilbud i regionen. 

5.5  LMT Setesdal 
Følgende tjenester inngår i LMT Setesdal: 
• Interkommunal psykolog 
• Interkommunal ruskonsulent 
• Interkommunal nettverksgruppe psykisk helse 
• Demenskoordinator 
• Systemansvarlig IKT 
• Ambulante fagteam innen KOLS, diabetes, rehabilitering/habilitering og palliativ omsorg.  
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I tillegg skal samarbeidet med Sørlandet sykehus HF om desentralisert kardiologkonsultasjoner 
videreføres (hjertepoliklinikk), i tillegg til andre samhandlingsprosjekter med sykehuset. Dette må 
trekkes inn i vurderingen av gevinsten ved samlokalisering. 

5.6  Telemedisin og velferdsteknologi 
Evjeklinikkens Interaktive 
Evjeklinikkens satsning på interaktivt oppfølgingssystem, er ment å benyttes for langtidsoppfølging av 
ulike diagnosegrupper med felles grunnutfordring i behovet for endring av livsstilen (diabetes, 
hjerte/kar, kols, overvekt - GBP, konservativ voksen/barn i et familieperspektiv etc.). Senteret skal 
utvikles og bemannes med i utgangspunktet sykepleiere med tilleggsutdanning (innenfor nevnte 
diagnosegrupper) og med et støttepanel av spesialister (kardiolog osv.) som fagansvarlige. 
Systemet vil kunne være svært formålstjenlig i områder med store avstander og der oppfølging er 
nødvendig for å sikre langsiktige resultater.  
 
Evjeklinikken er allerede i samtaler med mulige samarbeidsparter om bruken av dette verktøyet i 
kommuner som selv ikke kan stille med tverrfaglige team og, eller har anledning (ressurser) i 
tilstrekkelig grad å arbeide med langtidsoppfølging (ref. kommunens nye sørge for ansvar) 
I tillegg vil samarbeidende kommuner kunne knytte seg opp mot Evjeklinikkens tverrfaglige team, slik 
at dette på en måte oppleves som en del av kommunens eget team (abonnement).  
 
For pasienter som henvises fra kommuner/fra sykehus, og som ikke henvises på sykelig 
overvektavtalen, er det utviklet 14 dagers behandlingsopplegg og deretter oppfølging i Evje Interaktiv.  
Dette er et lavterskeltilbud som i stor grad er ment for kommuner uten eget fagteam på området, og 
hvor pasienten selv tar ansvar for egen helse etter de 14 dagene på klinikken ved å abonnere på Evje 
Interaktiv. 
 
Som ett nasjonalt kompetansesenter ser Evjeklinikken det som sin oppgave å være pådrivere i 
utvikling av e-læring og knytte sammen de som tilbyr kompetanse, med de som etterspør. En 
fellesløsning for helsevesenet vil redusere kostnader på system og gi mulighet for å bruke ressurser på 
utvikling av faginnhold. En fleksibel løsning vil kunne sikre gjenbruk og deling av faginnhold, og 
tilrettelegge for bedre samarbeid og erfaringsutveksling mellom helseregioner og linjenivå. 
Evjeklinikken er på Helsenett. 
 
LMT 
Bruk av ny teknologi i pasientbehandlingen i kommunehelsetjenesten kan bidra til å styrke 
tjenestetilbudet til innbyggerne og begrense ulempene ved store geografiske avstander. I LMT- 
prosjektet er ulike former for videokonferanseutstyr testet ut av IKT personell ved SSHF og i 
kommunene, spesielt med tanke på bruk for interkommunale fagpersoner i deres oppfølging av 
pasienter ute i den enkelte kommune, se vedlegg ”Sunaas-modellen”.  

5.7  Organisatoriske og bygningsmessige synergier 
En samlokalisering kan gi stordriftsfordeler knyttet til: 
– Felles møterom 
– Felles kursfasiliteter 
– Deling av teknologikompetanse, annen kompetansedeling og utnyttelse av felles lokaler for 

behandling.  
– IT – utstyr som videokonferanseutstyr, datamaskiner, driftsoperatør av servere, avtale med 

programmeringsselskap for videreutvikling og lokaliteter. Felles opplæring av ansatte og brukere. 
– For mindre foretak; deling av kontor-/kontorutgifter. Tilgang på større kundegrupper ved å både 

ha lokale og regionale kunder som målgruppe, samt Evjeklinikkens gjester. 
– Kantine/kafé 
– Resepsjonsområde 
– Økt attraktivitet ved rekruttering å kunne tilby større og innovative fagmiljøer. 
– Tettere kontakt mellom samarbeidspartnere innen forskning- og utvikling. 
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6 Samarbeidspartnere og mulige interessenter/aktører 

6.1  Evjeklinikken AS 
Evjeklinikken AS har vært lokalisert på Evjemoen siden 2004 og omsetter for kr 22 millioner (2011) i 
helserelatert næringsvirksomhet. Det er en bedrift i vekst, med en omsetningsøkning siden 2004 på kr. 
19 millioner. Klinikken har 71 pasientrom og har 24 årsverk fordelt på ca. 30 stillinger. 
Klinikken har samarbeidsavtale med både Helse Sør-Øst og Helse Nord. Statlige føringer på 
rehabiliteringsfeltet tilsier at kommunal sektor i fremtiden vil være en betydelig målgruppe for 
Evjeklinikken.  
 
Fagteamet består av lege med dr grad (60% stilling), fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og 
en biolgisk med dr grad, psykisk helsearbeidere, sykepleier, helsesekretær. 
For øvrig er det trenere og aktivitører, kjøkkenpersonale og administrativt og vedlikeholds personale.   

6.2  Evje og Hornnes kommune/LMT Setesdal 
Evje og Hornnes kommune er et naturlig regionsenter for Indre Agder. Gjennom etablering av LMT 
Setesdal fra 01.01.2013 har kommunen påtatt seg et vertskommuneansvar for det interkommunale 
fagsamarbeidet i Setesdal innen helse- og pleie og omsorg og kommunene skal også gjennom 
ansettelse av en interkommunal Samhandlingskoordinator sikre god samhandling både internt i 
regionen og eksternt ut mot andre samarbeidspartnere. Dette vil også omfatte eksterne næringsaktører, 
særlig ser en behovet for dette når det gjelder velferdsteknologi, der et tett samarbeid mellom offentlig 
sektor og private teknologileverandører må styrkes for å sikre nødvendig innovasjon.  
 
Evje og Hornnes kommune har en kommuneplan gjeldende fra 2010 – 2021. Kommunens visjon er 
«Hjertet i Agder» og overordnet målsetting er å «utvikle Evje og Hornnes til et pulserende 
regionsenter i Agder». Samfunnsdelen er delt inn i ulike satsningsområder der næringsutvikling og 
regionsenter Evje er to av områdene som er omtalt. 
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Næringsutvikling 
Under næringsutvikling vises til det til at kommunen har store, sentrumsnære arealer regulert til 
næring etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir, og at kommunen ønsker å legge til rette for 
tradisjonsrik og nyskapende næring. Sitater fra planen: 
 
«- legge til rette for økt mangfold av arbeidsplasser» 
«- ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetansearbeidsplasser» 
«- ha spesielt fokus på næringstomter» 
 
Dette grunnlaget er videreført i rapporten for lokalmedisinske tjenester (LMT 2012), der det anbefales 
å se på «Helse som vekstnæring» i Setesdalsregionen. 
 
Regionsenter Evje 
Planen peker på at Evje og Hornnes er et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest, og at 
kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Kommunen har den klart største 
andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting, samt størst konsentrasjon av 
befolkning i regionen. De utfordringer som skisseres er at kommunen må tenke region i stedet for 
kommune og la regionstanken gjennomsyre alle strategier. Man må erkjenne at Evje er et regionsenter 
og bedre vegstandarden i regionen, samt legge til rette for en utvikling som ikke skaper konkurranse 
mellom Evje sentrum og Evjemoen. Tilfredsstillende befolkningsvekst nevnes også som en utfordring. 
 
Det skisseres at kommunen ønsker å skape et sterkt regionsenter gjennom vekst og utvikling. Det skal 
gjøres gjennom å bygge identitet, kompetanse- og utdanningssenter, næringssenter, offentlig 
tjenesteyting, kultur- og opplevelsessenter, trafikkalt knutepunkt, region som bosted og Evje som 
tettsted. Sitater fra disse områdene: 
 
«- bli bevisst på at vi er et regionsenter og jobbe med å utvikle oss sammen med våre nabokommuner» 
«- våge å sette oss i førersetet for samarbeid i regionen» 
«- utvide og utvikle et variert tilbud innen utdanning» 
«- lage klare retningslinjer for hvilken type næring man ønsker sentrumsnært og ikke» 
«- tilby tjenester og kompetanse gjennom næringsutvikling i regionen» 
«- legge til rette for konsepter mellom kultur og næring» 
«- beholde og jobbe for flere offentlige tjenester til regionsenteret som kan betjene hele regionen» 
«- få etterspurte spesialfunksjoner til regionsenteret» 
 
Kommuneplanens samfunnsdel peker helt klart på en utvikling i retning av ønske om regionalt 
samarbeid, næringsutvikling og vekst. Kompetanseutvikling og spesialfunksjoner til regionen er nevnt 
spesifikt. Et «Senter for livskvalitet og mestring» på Evjemoen vil oppfylle mange av de mål som 
skisseres i planen, og på den måten bidra til både vekst og utvikling. 
 
Primærkommunene i Setesdalsregionen har forventninger til at vertskommunen driver frem et 
hovedprosjekt med høye ambisjoner, ut fra at en har lagt ned store ressurser i forarbeid og prosessen 
inn mot etablering av LMT og lokalisering til Evje. 
 

6.3  Spesialisthelsetjenester 
– Desentralisert kardiologtjeneste (hjertepoliklinikk) SSHF. 
– Kompetanseutveksling innen geriatri og diabetes SSHF. 
– Prosjektplan for felles hørselskoordintor SSHF. 
– Prosjekt ny modell for desentralisert Holterdiagnostikk (hjerteovervåkning) 

SSHF/UiA/SINTEF. 
– Nye rehabiliteringsoppgaver innen hjerte- lungerehabilitering, ryggskole og konservativ 

overvektsbehandling. Helse Sør-Øst, jfr. pkt. 4.2.2. 
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6.4  Øvrige private næringsaktører 
– Det er under etablering gestaltpraksis på Evjemoen og gestaltterapeuten har signalisert 

interesse for mulig samlokalisering i helseklyngen. For mindre virksomheter kan det være en 
stor synergieffekt ved denne type samlokalisering, ved at en kan dele på driftsutgifter, 
kostnader til lokaler etc. Det antas at disse samarbeidspartnerne ikke har ressurser til å gå inn 
på eiersiden, men at de vil være mulige leietakere når Senteret er etablert. Tilgangen på 
potensielle kunder for denne type helsetilbydere vil også kunne øke betraktelig ved 
samlokalisering med andre tjenestetilbydere. 

 
– Aktører innen reiseliv/opplevelsesturisme. 

 
– Teknologibedrifter/gründere innen helse- og velferdsteknologi. 

6.5  Frivillig sektor 
Evje og Hornnes frivilligsentral er en stiftelse med et styre bestående av Evje og Hornnes 
Pensjonistforening, Evje og Hornnes Røde kors, Evje og Hornnes Bygdekvinnelag, Evje kvinne og 
familielag, Hornnes sanitetsforening og Klubb Nygaard, samt en representant fra kommunen. 
Sentralen arbeider aktivt for å nå alle grupper som har et behov i samfunnet, m/ bla ungdom, eldre, 
uføre, psykiske og andre med behov. Se vedlegg for oversikt over aktiviteter i Frivilligsentralen.  
 
Ved etablering av en helseklynge, bør en gå i dialog med frivillige lag og foreninger og 
brukerorganisasjoner for å involvere disse og finne gode samarbeidsmodeller, jfr. pkt. 4.2.5., gjennom 
å stille fasiliteter til disposisjon og  for å tilrettelegge for ev samhandling – men dette kan ikke 
forventes å ha stor kommersiell betydning for driften av selskapet. 
 
Oversikt over kommunens lag og foreninger: 
http://www.e-h.kommune.no/index.php?id=4916592&cat=151886 

7 Organisasjonsmodell 
Aksjene i Senter for Livskvalitet og mestring Eiendom fordeles etter innskudd: 

 – Evjemoen Næringspark Holding 4 millioner 40% 

 – Aust Agder Næringsselskap 3 millioner 30% 

 – Evjeklinikken Eiendom 3 millioner (tings innskudd) 30% 

Når det gjelder organisering og drift av eiendomsselskapet vil det i stor grad være avhengig av eiernes 
ønsker og interesser og hva eksterne leietakere/brukere har behov for, og ønsker å samle gjennom 
nevnte selskap. Styret i selskapet, må i nært samarbeid med hovedprosjektet, utvikle grunnlaget for 
drift av Senter for Livskvalitet og mestring. 
 

8 Økonomi 
Det foreligger foreløpige kalkyler for investeringer og drift, gjort av  Rambøll på oppdrag fra  Evje 
Utvikling i forbindelse med utredningen av grunnlaget for å kunne bygge nytt terapibasseng på 
Evjemoen. Tallene i kalkylene er noe usikre, og det må bli en oppgave for styret i det nye selskapet å 
utrede dette, samtidig som arealbehovet tilpasses behovet i helseklyngen. Det opprinnelige prospektet 
er bygget på litt andre forutsetninger enn «Senter for livskvalitet og mestring» og bygger utelukkende 
på Evjeklinikkens behov.  Det er derfor nødvendig å ta med i forutsetningene at senteret også skal 
dekke ett større behov enn dette.  
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9 Risikovurdering 

9.1  Kritiske suksessfaktorer  
• Finansiering av prosjektet og av etableringen av helseklyngen – investeringer og drift. 
• Betalingsvilje- og evne/finansieringsordninger som understøtter Samhandlingsreformens 

intensjoner og oppbygging av nye kommunale tjenester. 
• Politisk vilje til satsing på helseklynge.  
• Interesse for samlokalisering og nye samhandlingsmodeller i fagmiljøene i kommunen 
• Lokaliseringsdebatt. 
• Bærekraftig og kostnadseffektivt over tid; tilstrekkelig ”marked”. 
• Synkronisering av og samarbeid om tjenestetilbudet mellom de ulike interessentene. 

9.2  Kvalitetssikring 
• Organisasjons- og finansieringsmodeller som partene er enige om. 
• Vurdere grad av formelt samarbeid. Må jobbe med å få aksept for dette i kommunene. 
• Det er viktig å informere om prosjektet, slik at de ulike aktørene forberedes på endringer som 

vil måtte komme. Det gjelder i forhold til både ansatte, ledere og politikere. 
• Parallelle interne prosesser for å involvere og motivere egen organisasjon når det gjelde 

nytenking og mulighetstenking ift et helseklyngesamarbeid. 
• God kvalitet/kompetanse. Tydelig profil. 
• Motiverte private aktører som motorer i helseklynga, med det offentlige som konstruktiv 

medspiller gjennom å samlokalisere tjenester i et kompetansemiljø. 

10  Konklusjoner og anbefalinger 

10.1 Oppsummering 
Kompetanse vil være en ressurs det vil være mangel på i helsetjenesten i fremtiden. Det er utfordrende 
å klare å opprettholde høy kompetanse på en rekke fagområder for kommuner med lavt 
pasientgrunnlag. Evjeklinikken har 71 pasienter og er bemannet for å behandle disse. Et tettere 
samarbeid mellom dette fagmiljøet og de lokale ressursene kan gi et kompetansemiljø som en ikke 
ville klart å etablere kun basert på befolkningsgrunnlaget i regionen. Samlet kan dette 
kompetansemiljøet ta en posisjon både på Agder og nasjonalt. Etablering av en helseklynge kan 
motivere til i større grad å utnytte næringspotensialet som ligger i helse som vekstnæring. Involvering 
av frivillige lag og organisasjoner kan styrke helhetstenkingen som er nødvendig for å løse fremtidens 
omsorgsoppgaver. Helseklyngen kan ha som ambisjon å tilby et miljø som stimulerer til økt forskning 
og utvikling og kan gi økt nærhet mellom forskningen og praksisfeltet.   
 
Evjeklinikken AS ønsker å videreføre, utvikle og utvide sitt tilbud som nasjonalt kompetansesenter for 
sykelig overvekt. Som en følge av Samhandlingsreformen og endringer i oppgave- og 
ansvarsfordelingen i helsetjenesten ønsker klinikken å være på tilbudssiden ift nye behov og ny 
etterspørsel i markedet. Private tjenestetilbydere er i dag en viktig samarbeidspartner for det offentlig 
når det gjelder levering av gode helsetilbud til befolkningen. Evjeklinikken vil videreføre sitt tette 
samarbeid med Helse Sør-Øst og Helse Nord, og vil gjennom bygging av nytt terapibasseng sikre at en 
har et helhetlig tilbud som skal sikre forlengelse av de inngåtte samarbeidsavtalene i nye 
anbudsrunder.  
 
Sørlandet sykehus og Setesdalskommunene skal samarbeide i LMT Setesdal om kompetansekrevende 
tjenester som kommunene er for små til å løse enkeltvis. Regionen har til sammen et 
befolkningsgrunnlag på 7000 innbyggere. Dette er i seg selv et for lavt tall til at en kan forvente å 
kunne oppfylle kravene i Samhandlingsreformen. For Setesdalsregionen og Evje og Hornnes 
kommune så er en i den unike situasjon at en har en etablert helseinstitusjon lokalisert i regionen. 
Gjennom klinikkens gjester har en økt ”pasientgrunnlaget” i regionen betraktelig. Selv om klinikken 
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skal fortsette å ha ansvaret for sine gjester og kommunene for sine innbyggere, så gir dette et stort 
fortrinn i forhold til å etablere samarbeid om kompetanse på tvers av organisatoriske grenser. En 
attraktivt og fremtidsrettet helseklynge vil kunne trekke til seg dyktige fagpersoner, noe som både 
Evjeklinikken og kommunehelsetjenesten vil kunne dra nytte av. 
 
Sett fra et kommunalt perspektiv så kan samlokalisering på Evjemoen ha mange gevinster, både for 
fagmiljøene og brukerne. Kommunens helsetjenester kan samlokaliseres med Lokalmedisinske 
tjenester Setesdal, Evjeklinikken, spesialisthelsetjenester og andre aktører som evt. vil etablere seg i et 
mulig «Senter for livskvalitet og mestring». Samlokalisering er gunstig med tanke på 
kompetanseøkning. «Klynger» av fagfolk øker den totale kompetansen og ny kunnskap tilføres miljøet 
med mulighet for vekst. Utstyr og teknologiske løsninger kan deles. Ulike behov hos aktørene vil 
kunne gi bred anvendelse og dermed utviklingsmuligheter for hele helseklynga. 
 
Gevinster med samlokalisering på Evjemoen for fagmiljøene 

-‐ Nærhet til interkommunale samarbeidsparter og spesialisthelsetjenester 
-‐ Nærhet til private aktører med spesialkompetanse (Evjeklinikken) 
-‐ Samlokalisering øker den totale kompetansen på «huset» 
-‐ Læringsmulighetene øker når fagmiljøer samles, og uformelle nettverk og samarbeidsarenaer 

kan oppstå 
-‐ Tilrettelegging for samhandling på tvers av tjenester. Samhandlingsreformen peker på at vi må 

jobbe mer på tvers (vertikalt) i kommunen og en helseklynge tilrettelegger for dette. 
-‐ Mulighet for å opprette arenaer for kurs og kompetanseoverføring, slik at kunnskap kan flyte 

på tvers. Det gjelder både på tvers av kommunehelsetjenestene og med private aktører. 
-‐ Velferdsteknologiske muligheter vil lettere kunne implementeres i helseklynger og sambruk 

muliggjøres. Interaktive løsninger gir muligheter for oppfølging av pasienter/samarbeidsparter 
på nye måter. 

-‐ Tilrettelegging for samarbeid med universitet og forskningsmiljø. 
 
Gevinster for brukerne av ulike tjenestetilbud 

-‐ Helsetjenester vil være lett tilgjengelig på ett sted og tilbudene øker i omfang med 
samlokalisering 

-‐ Tilbud om tradisjonelle kommunale helsetjenester  
-‐ Tilbud med fokus på folkehelse, friskliv og mestring 
-‐ Tilbud om og nærhet til interkommunale tjenester som psykolog, ruskonsulent, 

demenskoordinator, spesialisthelsetjenester, hørselskontakt, etter hvert trolig fagfolk med 
spesialkompetanse på mange av våre livsstilsykdommer, rehabilitering, lindrende omsorg osv. 

-‐ Tilgang til kompletterende tilbud / alternative behandlingsmåter med fokus på å skape god 
helse og forebygge sykdom 

-‐ Helhetlige tilbud og bedre koordinering av tjenester for brukerne, i samspill med private og 
frivillige aktører. 

 
Helsetjenestenes samhandling med pleie og omsorgstjenestene er i dag, og vil også i fremtiden være 
avhengig av formelle møteplasser /-tider. Elektronisk meldingsutveksling via Norsk Helsenett vil løse 
en del av den nødvendige kommunikasjonen mellom partene. Det vil medføre sikker og dokumentert 
informasjonsutveksling både mellom helsetjenestene, pleie og omsorgstjenestene, 
spesialisthelsetjenestene og andre aktuelle samarbeidsparter. Noe avstand mellom lokaliseringene, bør 
derfor ikke være til hinder for samarbeid. 
 
Kommunen har geografisk spredt bosetting og de fleste brukere av helsetjenester er allerede avhengig 
av transport (egen bil / drosje). Det er flere boligstrøk i kommunen, men få med gangavstand til 
dagens helsetjenester ved sykdom/ helseutfordringer. De fleste eldre pasienter/brukere er avhengig av 
transport eller må ha følge til lege, og institusjonsbeboere har tilbud gjennom egen tilsynslegeordning. 
Samlokalisering av helsetjenester på Evjemoen bør derfor ikke medføre større ulemper enn nåværende 
tilbud, når det gjelder transport.  
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Et tverrfaglig fokus på livskvalitet og mestring vil kunne bidra til at regionen kan få en rolle både 
nasjonalt og regionalt innenfor de fagområdene som er beskrevet i planen. Det er vanskelig å se for 
seg at dette vil være gjennomførbart uten et samarbeid.  
 
En innovativ helseklynge vil kunne være attraktiv for forskningsmiljøene og det vil være en arena for 
nærings- og teknologiutvikling, med korte samhandlingslinjer mellom utviklere og kunder 
(helsetjenesten og innbyggere).  
 
Anbefaling: 
 

• Det jobbes videre i et hovedprosjekt med etablering av en fremtidsrettet og innovativ 
helseklynge (”Senter for livskvalitet og mestring”) på Evjemoen, i et samspill mellom 
næringsliv, offentlige myndigheter, frivillig sektor og utdannings- og forskningssektoren 
(kvadruppel helix). 

• Hovedprosjektet organiseres med delprosjekt/undergrupper som jobber med innholds 
utvikling i samarbeid med aktuelle brukere/virksomheter. 

10.2  Iverksetting av hovedprosjekt  
Styringsgruppa i forprosjektet fungerer som interimsstyre frem til beslutning om iverksetting, 
organisering og finansiering av hovedprosjektet er tatt, og organisering av eiendoms- og driftsselskap 
er etablert. 

10.3 Fremdriftsplan 
– Forprosjektrapporten legges frem for orientering/vedtaksbehandling i kommunestyret og styret 

i Evjeklinikken AS, Evje Utvikling AS og Setesdal regionråd. 
– Interimsstyret beslutter om hovedprosjekt skal igangsettes med mål om å få på plass: 

o Eierstrukturen og finansiering av bygg. 
o Kvalitetssikring av eiendomsbiten inkludert økonomi. 
o Avtaler om kjøp av tjenester.   
o Eierne må beslutte hvordan driften skal organiseres og drives. 

 

10.4 Mulige finansieringskilder hovedprosjekt 

10.4.1  Sørlandets Europakontor 
I samarbeid og dialog med Sørlandets europakontor er det sett på muligheten for å søke EU-midler til 
gjennomføring av et hovedprosjekt. Hovedmålsettingen vil være å innhente erfaringer fra andre land. 
Interreg IV A – Forslag til forprosjekt: Helse som vekstnæring   
 
1. Prosjektide – prioritering  
Analyser viser at eldrebølgen og økning i livsstilsykdommer vil føre til store utfordringer for 
offentlige helsetjenester, både når det gjelder kostnader, kompetanse og mangel på menneskelige 
ressurser. Det pekes på flere løsninger på dette, der økt bruk av teknologi og økt fokus på forebygging 
står sentralt.    

I Øresund-Kattegat-Skagerrak-området, særlig «utkant kommuner», finnes det mange små 
kommuner der utfordringene knyttet til å dekke behovene for helsetjenester vil være særskilt store. 
Økt bruk av teknologi og forebygging vil være sentrale innsatsområder. Samtidig har kommunene 
begrenset kapasitet både når det gjelder menneskelige ressurser og kompetanse til å løse utløse 
synergier med teknologi, forebygging og bedre tjenester.  
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Mange av utkant kommunene har også utfordringene knyttet utvikling av nytt næringsliv. mange 
utkant kommuner kan fortrinn i å utvikle nye tjenester og produkter inn mot folkehelse og friskliv, 
mestring og aktivitet. Eldrebølgen og økning i livsstilsykdommer kan således skape muligheter for 
nye næringsvirksomhet i utkantkommuner.  

Kommunene i Setesdal ser derfor et framtidig behov for bedre samhandling og samlokalisering av 
kompetansearbeidsplasser innen helse og aktivitet mellom mindre kommuner. Videre ser 
kommunene at noen av de ovennevnte utfordringene kan snus til muligheter for næringsutvikling 
gjennom å etablere samarbeid/klynger med kommunale, statlige, private og frivillige aktører.  

Kommunene i Setesdal ønsker et samarbeidsprosjekt med utkant kommuner fra Norge, Sverige og 
Danmark innenfor Øresund-Kattegat-Skagerrak. Fokus for prosjektet vil være å se på et eller flere 
av følgende dimensjoner: 

• Hvilke strategier og planer har svenske og danske kommuner for økt samhandling og eventuelt 
samlokalisering innen helse og aktivitet? 

• Hvilke modeller er blitt benyttet for samlokalisering og/eller samlokalisering og hva er 
erfaringene med disse?  

• Hvordan kan en utvikle helseklynger med aktører og organisasjoner fra offentlig sektor, 
næringslivet og frivillig sektor?    

10.4.2  Innovasjon Norge 
Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. 
Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og 
utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av 
Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. 
http://www.arenaprogrammet.no/ 
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Vedlegg 
 
Trender og innovasjon i offentlig sektor 
Innovasjonsprogram offentlig sektor 2013-2016.  
Innovasjon i omsorg NOU 2011:11, oppfølger våren 2013. Regjeringens e-helsesatsing; våren 2013.  
 
Manglende kunnskap i kommunene om Innovasjon og brukermedvirkning/påvirkning. En allerede 
utformet offentlig oppgave/tjeneste som skal definere behovet eller brukerens behov som skal definere 
tjenesten? Ta utgangspunkt i behov: hva trenger vi å løse? 
Trender økt brukermedvirkning/medbestemmelse: Italia, Trento UFE = utenti, familiari, esperti 
(bruker, familie, ekspert) 
Empowerment i helsefremmende arbeid http://tidsskriftet.no/article/606714/ 
Ambient assisted living – felles europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som støtter nyskapende 
og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre. Foreslått forlenget til 2020.  
”Health promotion” et helhetlig helsefremmende arbeid med utgangspunkt i primærforebygging. 
Legger vekt på miljømessige forhold, folks bevissthet og folks mulighet til å påvirke sitt eget liv, er 
dette en alternativ tenkemåte til den ekspertorienteringen som dominerer i helsevesenet i dag. 
Velferdsteknologi: det er i dag naturlig å bruke teknologiske løsninger for å administrere hverdagen. 
Målgruppe: sluttbrukeren- moderne mennesker, folk med hjelpebehov, enslige, aldersuavhengig.  
Wellness, fitness, fun! Eks. Nintendo wii-fi.  
 
Forskning og innovasjon + velfungerende offentlig sektor, Leverandørutviklingsprogrammet 
NHO+KS. Bruke offentlige anskaffelser til å stimulere innovasjon.  
Spm. i innkjøpsprosessen: Krever vi riktige og kostnadseffektive løsninger? Er vi oppdatert på hva 
som finnes av løsninger på markedet som kan løse vårt behov?  
www.leverandorutvikling.no 
 
Fagmiljøene må tilpasse seg den nye teknologien. Må integreres som en del av tjenestene. 
Utfordringer knyttet til små kommuner; oppfølging av teknologien, alarmer, beredskap m.v. Hvordan 
løse? Samarbeid med pårørende, frivillige, private? 
 
Arena Ny Omsorg 

Målet med Arena Ny Omsorg er å skape permanente forbedringer som gjør det godt å bli gammel i 
Norge. Veien til dette målet mener vi går gjennom en satsing på nye smarte teknologier og tjenester, 
via nye samarbeidskonstellasjoner mellom offentlig og privat sektor til fordel for både næringsliv, 
bruker, stat og kommune. 

http://abelia.no/tema/arena-ny-omsorg/ 

 
Rapporten Norway in the Creative Age - Hva kjennetegner innovative miljøer? 
De tre T´ene som er avgjørende for å skape kreativitet i byer og regioner : 
TEKNOLOGI 
Og de to viktigste faktorene: 
TALENT  
TOLERANSE – sosial og kulturell åpenhet. Miljøer som verdsetter forslag om nye ideer, oppmuntrer 
personer med ulik bakgrunn og erfaring til å dele og lære av hverandre for å berede grunnen og 
sammen skape noe nytt! Kilde: ”The rise of the creative class” av Richard Florida 
Hele rapporten kan leses her: 
http://abelia.no/getfile.php/Dokumenter/Norway%20in%20the%20creative%20age.pdf 
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Helsedirektoratet bruker følgende definisjoner og begrepsavklaringer i sin veileder for 
etablering av Frisklivssentraler: 
 
Frisklivstilbud 

Frisklivstilbud kan defineres som individ- og grupperettede tiltak for å fremme god helseatferd og for 
å sikre sosiale fellesskap. 

Frisklivssentral (FLS) 

En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært 
innenfor helseatferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har et strukturert 
henvisnings- og oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd. Sentralen kan i 
tillegg fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen. 

Frisklivsresept 

En frisklivsresept er en blankett for henvisning til en frisklivssentral etter en helse-/ sosialfaglig 
vurdering. Henvisningen gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning og oppfølgingstiltak 
innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Begrepet reseptperiode brukes i denne veilederen om den 
tidsavgrensede strukturerte oppfølgingen ved en frisklivssentral (ofte over ca. 3 måneder). 

Helseatferd 

Helseatferd er atferd og levevaner som har stor betydning for helsa. Noen av de mest kjente 
eksemplene er kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, alkoholbruk, seksualvaner og bruk av illegale 
rusmidler. 

Folkehelsearbeid 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse 
gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.13 

Helsefremmende arbeid 

Helsefremmende arbeid er en prosess som gjør at den enkelte så vel som fellesskapet får mer kontroll 
over forhold som virker inn på helsa, og som dermed gjør den enkelte i stand til å bedre sin egen helse. 

Sykdomsforebyggende arbeid 

Sykdomsforebyggende arbeid er innsats for å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær 
forebygging), alternativt forhindre forverring eller videreutvikling av sykdom (sekundær forebygging), 
alternativt minske følgene sykdommen får for funksjon og livskvalitet (tertiær forebygging).15 

Habilitering og rehabilitering 

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og 
med flere aktører som samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå 
best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.16 

Lavterskeltilbud 

Lavterskeltilbud kjennetegnes av at de er lett tilgjengelige fysisk, sosialt og kulturelt. Barrierer for 
deltakelse er bygget ned slik at det blir enklere å delta.17 Lavterskeltilbud krever ikke henvisning, de 
er åpne for alle. 
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Frisklivsresept er et strukturert oppfølgingstiltak med henvisning og derfor pr. definisjon ikke et 
lavterskeltilbud. Frisklivssentralen fungerer i tillegg som et lavterskeltilbud ved å tilby veiledning, råd 
og eventuell oppfølging til personer som oppsøker FLS på eget initiativ uten henvisning. 

Endringsfokusertveiledning/motiverendesamtale 

Endringsfokusert veiledning, også kalt endringsfokusert rådgivning, motiverende samtale, 
”Motivational Interviewing” (MI), er en kombinasjon av støttende og empatisk veiledning som bygger 
på en teori om at mennesker i større grad følger opp de endringsmålene man selv formulerer og 
forsvarer.18 MI er en dokumentert effektiv metode for å hjelpe personer til å endre helseatferd når den 
benyttes av kompetent personell. 

Eksempler på helseklynge- og annet samarbeid 

Helse i Valdres er et forpliktende nettverkssamarbeid mellom helse- og reiselivsaktører i 
Valdresregionen samt nasjonale kompetansemiljø. Gjennom Arena Helse i Valdres møter 
deltakervirksomhetene framtidas utfordringer sammen – innovasjon og kompetanseutvikling i 
endringstid. Helse i Valdres er eid av Valdres Næringshage as og Nordviken Management as. 

http://www.valdres-nhage.no/helseivaldres/ 
 
Vågå 3700 innbyggere. Samarbeid offentlig og privat virksomhet. Vågå kommune, Abelia, 
Microsoft, Forskningsrådet og SINTEF. Aksjons-team møtes i pasientens hjem. Velferdsteknologi 
demens. En av de store utfordringene er å endre holdningene hos leger og andre fagfolk. Brukeren: Jeg 
vil bo hjemme! Fra god praksis til Bedre praksis til Best praksis til Neste praksis!  
 
Frisklivsresept UNG Modum er tilbud til barn og unge i alderen 6-18 år som ut fra en helsemessig 
vurdering har behov for hjelp og oppfølging i forhold til fysisk aktivitet og/eller kostholdsvaner. 
Resepten skrives ut av helsepersonell og varer  i tre måneder. 

Frisklivsresept UNG inneholder: 

• Samtale ved Frisklivssentralen hvor foresatte, barn/ungdom og veileder i samarbeid setter mål og 
lager en konkret plan for fysisk aktivitet og/eller matvaner. 

• Oppfølgende samtale etter seks uker og tre måneder, hvor behov for ny resept vurderes. 
• Foresatte og unge over 16 år har mulighet til å delta på Bra Mat Kurs 
• Frisklivssentralen har avtale med noen treningssentre som har tilbud som kan benyttes fra 12 år. 

Aktiv UNG og Modumløkka er ulike tilbud som kan være aktuelle for de fra 13 år. For barn 
under 12 år er det ingen organiserte tilbud som inngår i reseptordningen pr. i dag. 

• Rapport på mål og plan sendes henviser og fastlege. 
• Ingen egenandel 
• 6-16 år: Foresatte deltar på samtalen ved Frisklivssentralen. Foresatte avgjør om barnet/ungdommen 

skal delta på samtalen. 
• Over 16 år: Reseptmottaker avgjør om foreldre skal informeres. 
 
 
”Sunaas-modellen” 
”Telemedisin i rehabilitering” har utprøvd en samarbeidsform med bruk av videokonferanse, mellom 
Sunnaas sykehus HF, deres pasienter med langvarige rehabiliteringsbehov, kommunehelsetjenesten, 
helseforetak og andre samarbeidspartnere. Samarbeidet er knyttet til innleggelse, utskriving og 
oppfølging av pasienter. Denne samarbeidsformen er nå etablert som en rutinetjeneste ved sykehuset. 

Evalueringene er svært gode, både fra pasienter, pårørende, lokale samarbeidspartnere og Sunnas 
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personell. Man samler flere deltakere på samarbeidsmøter med bruk av VK enn på vanlige møter, noe 
som gir bedre informasjons- og kompetanseutveksling. Polikliniske timer kan gjøres på VK, slik at 
man sparer pasientene for lange reiser, og de føler seg mer delaktige og opplever trygghet med denne 
samhandlingsformen. 

Kilde: Telemedisin i rehabilitering - Bruk av IKT i pasientoppfølging Rapport 06/2010 Nasjonalt 
senter for samhandling og telemedisin. Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på www.sunnaas.no og 
www.telemed.no. 

Evje og Hornnes frivilligsentral 
Vi har ett godt samarbeid  med andre lag, foreninger og organisasjoner i kommunen. Vi støtter 
hverandre med hjelp til forskjellige aktiviteter som blir gjennomført. 
Eks;  innføring i seniordans som er gjennomført og opplæring 2 nov. 
Trafikkopplæring for + 55, ett oppfriskningskurs (70) 
 
Pr dd så har vi 28 frivillige, unge som eldre. 
Var på Hornnes vgs for 3 uker side og fikk da 11 frivillige ungdommer. 
De sa seg villig til å gjøre nesten alt; snømåking, handle gå turer, sitte barnevakt, holde andre med 
selskap, vaske, datakurs og følgetjeneste. 
Så pr dd så har de godt med frivillige. 
De fleste oppdrag ut til eldre og uføre som vi gjør er; følgetjeneste til sykehus i Arendal og Kr 
sand.Rydding av takrenner, handling, plenklipping, hekk-klipping, hagearbeid, bankoppdrag. Hjelper 
også en del ungdommer som har noen utfordringer, det kan være å hjelpe de til å skrive søknader, 
veiledning opp mot det offentlige og være en formidler  
Sentralen har faste oppdrag som går hele tiden; 
-Matutkjøring  hver man-ons og fredag ( gj s 20-25 brukere) kjører ca 50 km hver dag, de bruker 
kommunens bil  
Dette er varm middag 
Har også en som kjører ut mat for hjemmehjelpen de andre dagene ( ikke med i avtalen) 
-Besøksordning 
-Turer med eldre og uføre på Evjeheimen 1 x pr uke fra ca mai mnd til og med sep,12 turer, bruker 1 
stor buss samt handikapp bilen på heimen for rullestolbrukere  
Vi kjører rundt om i kommunen, alle topper, vi får kjøre på låse veier og til steder som normalt er 
sperret for offentligheten  ( Bertes, Fennefoss, Øksengård) ( Setesdalsbanen) 
-Turer med Hornnes heimen det samme 
-Hente og bringe tjeneste til div arrangementer 
-Data kafe for seniorer hver onsdag, samt hjelp til data innkjøp og veiledning 
-Arrangert småbarns treff, pr dd stoppet opp 
Fører regnskap over aktiviteten og for 2011 så ble det gjennomført frivillig timeverk på 2507 timer. 
Avslutning; 
Kontor i 2 etg på Furuly, og kan bruke lokalitetene der , når de er ledig, som en 
møteplass.Utfordringer i hverdagen; varsom m/ hva en påtar seg av oppgaver. Er det en kommunal 
oppgave eller ?Avveining. Får ofte henvendelser fra kommunens etater og NAV og må prøve hjelpe så 
godt en kan. 
Som dere ser, så har vi mange frivillige så det er bare å bruke oss 
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Forskning og utvikling / UiA 
 

Postadresse:  

Universitetet i Agder 

Etter- og videreutdanning 

Serviceboks 422 

4604 KRISTIANSAND S  

Telefon: 38 14 10 40  

E-post: videre@uia.no  

Fakultetene 

Fakultet for økonomi og  

samfunnsvitenskap 

Hilde Vik, prosjektleder 

Telefon 38 14 22 23 

E-post hilde.vik@uia.no  

Silje Ramfjord Lykkedrang, prosjektkonsulent  

Telefon: 38 14 11 61  

E-post: silje.lykkedrang@uia.no  

Anette Kvarenes Tyler, permisjon  

  

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Janne Korsgård, prosjektleder 

Telefon 38 14 11 66 

E-post janne.korsgard@uia.no  

Tove Ugland, prosjektkonsulent 

Telefon 38 14 11 58 

E-post tove.ugland@uia.no  

  

Fakultet for helse- og idrettsfag 

Tone Lunde Brekka, prosjektleder 

Telefon 37 00 40 42 

E-post Tone.L.Brekka@uia.no  

Nina Falsen Krohn, prosjektkonsulent 

Telefon 37 25 30 12 

Fakultet for teknologi og realfag 

Kari Elin Bratteland, prosjektleder 

Telefon 37 25 30 29 

Mobil 91 87 35 95 

E-post kari.e.bratteland@uia.no  

Siri Østerhus (permisjon).  

  

Fakultet for kunstfag 

Kontakt fakultetsdirektøren: 

Karen Knudsen 

Telefon: 38 14 16 29 

E-post: karen.knudsen@uia.no  

Markedsavdelingen 

Trond Skjæveland, rådgiver 

Telefon: 38 14 23 88 

E-post: trond.skjaeveland@uia.no  

Jane Bakke, førstekonsulent 

Telefon: 38 14 23 89 

E-post: jane.bakke@uia.no 
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E-post nina.f.krohn@uia.no  

  

  

Oversikt over kurs og emner UiA kan tilby og tilpasse etter behov. 
 
Det er nok lurt å tilby mindre kurs på f. eks 10 sp. Innenfor sykepleievitenskap har vi i hovedsak 
videreutdanninger på 15+ 15sp, men dette kan tilpasses etter behov og ønsker. 
 
Sykepleie 
Innenfor sykepleie har vi opplevd svært stor interesse for videreutdanning innenfor lindrende omsorg. 
På denne videreutdanningen har vi hatt lange ventelister. 
Dette er en videreutdanning som består av: 
SY 917  Lindring i et helhetlig perspektiv 15 sp 
SY 918  Pasientens behov - sykepleierens utfording 15 sp 
 
Andre videreutdanninger som jeg mener kan være aktuelle er: 
Demens og psykisk helse hos eldre 
HEL 900 Aldring og psykisk helse hos eldre 10 sp 
HEL 901 Forståelse av demens og rammefaktorer 10 sp 
HEL 902 Yrkesutøvelse og arbeidsmetoder i utredning  og omsorg for personer med demens 10 sp 
 
Rehabilitering 
REH 902  Møte med den enkelte bruker 15 sp 
REH 903 Tid for samhandling 15 sp 
 
Vi kan selvfølgelig skreddersy kurs etter behov, men dersom det er snakk om kurs allerede til høsten 
haster det. 
 
Ellers kan jeg nevne at vi tilbyr følgende “åpne” tilbud høsten 2011: 
Cannabismisbruk: forbygging og behandling 5 sp 
Dette kurset passer også for lærere. 
Familieterapi 60 sp 
Veiledningspedagogikk 7 ½ sp 
 
Et annet kurs som jeg tenker er veldig aktuelt: 
Nordisk mat  og matkultur 10 sp. 
Her er det både forelesninger og praktiske økter på kjøkken. 
 
 


