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Høring, Utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF 2035 med strategiplan 2018-2020
Takk for at du engasjerer deg og gir innspill. Vi ønsker høringsuttalelser om både prosessen og innholdet i
høringsdokumentet.
Vi ønsker spesielt tilbakemelding på følgende:

• Hvordan stemmer beskrivelse av dagens situasjon med hvordan du/dere oppfatter den? (kap 2)
• I hvilken grad har vi lyktes med å beskrive utviklingsdrivere og endringsfaktorer for helsetjenesten de kommende
årene? Hva mangler? (kap 4)

• Hvordan mener du/dere vi best skal utvikle Sørlandet sykehus på bakgrunn av den valgte sykehusstrukturen for
foretaket? Hvilke andre satsningsområder eller prioriteringer bør gjøres for å sikre den beste utviklingen? (kap 5)

• På bakgrunn av valgt sykehusstruktur, hvordan møter målene dagens utfordringer og utvikling i helsetjenesten?
Hvilke mål mangler/bør strykes i planperioden? (kap 6)

• Hva synes du/dere om prosessen for å utarbeide utviklingsplanen?
• Har du andre kommentarer/innspill til andre kapitler eller utviklingsplanen?
Vi ber om at en e-post adresse legges inn for bekreftelse og eventuelt dialog i etterkant.
Du vil få en kopi av dine høringsinnspill på e-post.

E-post adresse
sledaal@online.no
Hvem representerer du?
Klinikk/avdeling/seksjon/enhet i SSHF
Kommune(r) / Fylkeskommune
Annen offentlig virksomhet
Fastlege / Avtalespesialist
Utdanningsinstitusjon
Bedrift
Politisk parti
Arbeidsgiver- / Arbeidstakerorganisasjon
Pasient- / Brukerorganisasjon
Frivillig- / Interesseorganisasjon
Annet

Hvilken frivillig- / interesseorganisasjon representerer du?
Stiftelsen SSA i våre Hjerter
Hvordan stemmer beskrivelse av dagens situasjon med hvordan du/dere oppfatter den? (kap 2)

I hvilken grad har vi lyktes med å beskrive utviklingsdrivere og endringsfaktorer for helsetjenesten de kommende årene?
Hva mangler? (kap 4)

Hvordan mener du/dere vi best skal utvikle Sørlandet sykehus på bakgrunn av den valgte sykehusstrukturen for foretaket?
Hvilke andre satsningsområder eller prioriteringer bør gjøres for å sikre den beste utviklingen? (kap 5)
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På bakgrunn av valgt sykehusstruktur, hvordan møter målene dagens utfordringer og utvikling i helsetjenesten? Hvilke mål
mangler/bør strykes i planperioden? (kap 6)

Hva synes du/dere om prosessen for å utarbeide utviklingsplanen?

Har du andre kommentarer/innspill til andre kapitler eller utviklingsplanen?
Stiftelsen SSA i våre Hjerter slutter seg til høringsuttalelsen fra Østre Agder interkommunale samarbeid og vektlegger
pkt.6 og pkt. 9.1
Har du vedlegg du ønsker å sende inn, sendes det til e-post adresse: utviklingsplan@sshf.no
Takk for ditt innspill. Du må trykke AVSLUTT for å få registert og sendt inn høringsinnspillet.
Du vil få en bekreftelse på e-post om kort tid.
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