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SPRs Mandat og organisering

• Samhandlingsråd tilknyttet Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)-

Helsefellesskap på Agder.

• Helsefelleskapet er et partnerskap, en koordinerende arena for strategiske 

drøftinger og prioriteringer om helsesamarbeid på Agder, mellom kommunene og 

Sørlandet sykehus HF. 

• Samhandlingsrådene er opprettet for å bidra til å nå partnerskapets strategiske 

mål. Rådene er pådrivere for en framtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste på 

Agder. 

• Samhandlingsmelding psykisk helse og rus i Agder.



• Samhandlingsrådene er faglig rådgivende organ og fasiliterer

forbedringsarbeid ved blant annet å: 

• a) Holde seg orientert om gjeldende lovverk, forskrifter, 

nasjonale og regionale veiledere og retningslinjer. 

• b) Bidra med utredning av fag- og samhandlingsrelaterte 

problemstillinger. 

• c) Være oppdatert på forskning og utvikling samt bidra med 

kunnskapsbaserte anbefalinger. 

• d) Bidra til god samhandling knyttet til administrative rutiner, 

kliniske problemstillinger og pasientforløp. 

• e) Sikre dialog, koordinering og involvering i rådets arbeid med 

relevante fagmiljøer, egen ledelse og Helsefellesskapet. 

• f) Ved behov opprette ad hoc arbeidsgrupper på sak.



Hvem sitter i samhandlingsråd psykisk helse og rus (SPR)

Region Kristiansand kommuner: Jarle Kræmer

Kristiansand kommune: Bente Wolstad

Lister-regionen kommuner: Bodil Bakkan Nilsen

Østre Agder kommuner: Helene Tveide

Lindesnes kommune: Rune Myrmell

Brukerrepresentant fra RIO: Lars Faksvåg

SSHF ARA: Tobbi Kvaale

Brukerrepresentant: Borghild Spiten Mathisen (LPP)

Setesdalsregionen kommunene: Gro Berit Straum 

Arendal kommune: Ørjan Fossheim 

SSHF/ KPH: Gro Eilertsen 

Praksiskonsulent: Linda Stray Hoel

SSHF ABUP: Tone Austrud

SSHF DPS Østre Agder: Joyce Pigao

ROM Agder: Theresa Kjeldsen



SPRs arbeid 

• Samhandlingsorgan barn og unge

• FACT 

• Selvmordsforebyggende arbeid

• Klinisk offentlig forvaltning (utdanning)

• Barn og unge:

• Forebygging, helsefremming og behandling: 

Styrke implementering av pakkeforløpet mellom 

kommuner og sykehus med fokus på 

strukturering av selve pasientforløpet (jf. Modell 

fra Helse Fonna). 

• Barn og unge som er pårørende (også søsken) 


