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Høringssvar - Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus HF
1. Det er en omfattende og detaljrik plan, og det kunne derfor vært ønskelig med et
sammendrag av hovedpunktene innledningsvis. På den måten kunne det
vært enklere å få tak på de lange linjene.
2. UiA støtter ambisjoner om å videreutvikle IKT-løsninger også når det
gjelder pasientinformasjon og opplæring (s. 35), samt deres ambisjoner om
å styrke bruken av ny eHelse-teknologi. Her vil UiA fortsatt være en viktig
medspiller også gjennom forskningssamarbeid ved Senter for eHelse (s. 52).
Når I4Helse står ferdig i 2019 blir også dette en viktig samarbeidsarena.
3. Sykehuset skriver at recovery-orienterte tilnærminger vil være grunnlaget
for arbeidet innen psykisk helsevern, og her er det også gode muligheter for
samarbeid med både utdannings- og forskningsmiljø på UiA som lenge har
arbeidet med dette (jf. s. 41 og 62)
4. UiA støtter sykehusets fokus på helhetlige pasientforløp og fokus på unge
uføre.
5. Vi vil peke på det positive ved ambisjonen om å øke antall praksisplasser
innen sykepleie på sykehuset, UiA ser det som realistisk å øke utdanningen
av sykepleiere dersom SSHF kan tilby flere praksisplasser.
6. UiA vil fortsatt være en samarbeidspartner knyttet til utdanning av
spesialsykepleiere innen intensiv-, anestesi- og operasjonssykepleie, og
stiller seg positive til å diskutere muligheter for utvikling av en
spesialutdanning innen akuttsykepleie. På disse områdene har UiA kapasitet
til å øke opptaket av studenter dersom det er mulig å få flere praksisplasser
og i noen tilfeller vil det også være avhengig av hvor mange SSHF gir støtte
under utdanningen. Universitetet vil også peke på det gode samarbeidet
omkring kompetanseheving innen rus- og psykisk helsearbeid (ARA og
Abup), og ser muligheter for styrking av samarbeidet gjennom det
universitetskliniske samarbeidet (UNIK).
7. UiA deltar gjerne i ytterligere samtaler for å realisere visjoner om et
universitetssykehus på Agder. Vi ser muligheter for å realisere et
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universitetssykehus med en vekt på utvikling og bruk av ny teknologi samt
etisk kompetanse og vil på den måten peke på mulighetene for å utvikle et
universitetssykehus med en «ny» profil.

Med vennlig hilsen
Seunn Smith-Tønnessen
Universitetsdirektør
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