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Forslag til vedtak 

1. Styret takker Forskningsenheten for sitt arbeid med kartleggingsrapporten, 
som gir et godt bidrag til foretakets videre arbeid med forskning og 
utdanning. 

 
2. Styret tar rapporten til orientering og merker seg at det vil arbeides 

systematisk videre med foretakets ambisjoner innen forskning og 
utdanning i tråd med Utviklingsplan 2035. 
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Bakgrunn for saken 

I strategiplanen for 2015-2017 ble det gitt følgende oppdrag: «Forskningsenheten skal i strategi-
perioden utrede mulighetene for etablering av universitetssykehus ved SSHF». Høsten 2017 
startet arbeidet med en kartleggingsfase. Rapporten fra denne kartleggingsfasen legges med 
dette fram for styret til orientering.  

 

Saksopplysninger 

De formelle rammene for godkjenning av bruken av begrepet universitetssykehus er nedfelt i 
Forskrift om godkjenning av sykehus mv. Det er det regionale helseforetaket som søker Helse- 
og omsorgsdepartementet om godkjenning til å benytte betegnelsen (§3-1). I §3-2 identifiseres 
en rekke vilkår for å kunne benytte betegnelsen. Det er disse vilkårene som har dannet 
grunnlaget for kartleggingsrapporten. 

I dialog med Helse Sør-Øst RHF ble utredningsarbeidet avgrenset til en kartlegging. Det ble gjort 
følgende konkretisering av mandatet:    

- å kartlegge gapet mellom status og krav 
- å kartlegge fordeler og ulemper ved ambisjonen 
- å kartlegge hva som må til av tiltak dersom universitetssykehus er målet 

Modellen som Forskningsenheten har lagt til grunn i rapporten er nåværende modell ved 
Stavanger universitetssjukehus eller variasjoner over denne, se kap. 3.1. Stavanger samarbeider 
i dag med medisinsk fakultet i Bergen, og tilbyr hvert år klinisk praksis til 40 legestudenter fra 
UiB.  

Siden bestilling av rapporten ble gitt i strategiplan for 2015-2017, er det tydeliggjort fra Helse 
Sørøst at det ikke foreligger planer om å fremme saker til Helse- og omsorgsdepartementet om 
å kunne benytte betegnelsen universitetssykehus, heller ikke for Sørlandet sykehus.  

Styret for Sørlandet sykehus har også vedtatt en ny utviklingsplan og strategi siden strategien 
for 2015-2017. Utviklingsplan 2035, strategi 2018-2020 har tydelige ambisjoner for forskning og 
utdanning. Sørlandet sykehus skal være «det ikke-universitetssykehuset i landet med størst 
forskningsaktivitet.» 

Prosess 

Det er i prosessen med utarbeidelse av rapporten innhentet erfaringer fra  

- Stavanger Universitetssjukehus 
- NTNU og St. Olav Hospital, inklusive langsgående integrert klinisk tjeneste («Link») ved 

Sykehuset i Levanger 
- Desentralisert legeutdanning i sykehuset i Hammerfest 
- Universitetssykehuset i Aalborg og Universitetet i Aalborg 

 
Felles for disse er at det er konkludert med at lokal utdanning av medisinere og høy forsknings-
aktivitet er et godt virkemiddel for å sikre kvalitet i behandlingstilbudet, og at både utdanning 
og forskning bidrar til bedre rekruttering. Det vises til kap. 3 i kartleggingsrapporten. 

Forskningsenheten har videre innhentet innspill fra ledere og medarbeidere internt i sykehuset 
om deres synspunkt på en mulig fremtidig ambisjon om universitetssykehus i Agder.  Innspillene 
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ble innhentet i form av semistrukturerte intervju, der det også ble spurt om forslag til tiltak som 
kan styrke Sørlandet sykehus som forskningsinstitusjon og som utdanningsinstitusjon.  

Fra og med desember 2017 informerte prosjektledelsen internt og eksternt i Agder om 
prosessen, og fikk innspill til det videre arbeidet. Se kap. 7.1. 

Rapportens anbefalinger bygger på erfaringsinnhentingen, øvrig kunnskapsinnhenting (se 
referanseliste), intervju med egne medarbeidere og ledere, samt innspill fra interne og eksterne 
fora.  

 
Status og krav 

Rapporten viser at dersom Sørlandet sykehus skal gå for en langsiktig ambisjon om å bli 
universitetssykehus vil det kreve et betydelig målrettet, systematisk arbeid for å styrke 
sykehuset som forskningsinstitusjon og som utdanningsinstitusjon for leger. Det pekes på at hele 
pasientgrunnlaget og alle fagmiljø måtte inkluderes, altså den somatiske virksomheten i 
Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, samt all virksomhet innen rus og psykiatri ved Sørlandet 
sykehus. Med Stavanger Universitetssjukehus som modell er det Forskningsenhetens vurdering 
at det ville ta 5-10 år med systematisk oppbygging før Sørlandet sykehus vil kunne oppfylle de 
innholdsmessige vilkårene for å bli universitetssykehus. Forskningsaktiviteten måtte dobles, og 
sykehuset måtte i vesentlig større grad enn i dag bidra i grunnutdanningen av leger.  

De prosessuelle vilkårene forutsetter å ta i bruk uutnyttet utdanningskapasitet for leger på 
Agder. I dag studerer 46 % av norske legestudenter i utlandet. Utdanningskapasiteten i Norge 
har ligget relativt stabilt siden 1998. I juni i år ga Kunnskapsdepartementet mandat til en 
arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å øke antall studieplasser i medisin i Norge. 
Mandatet omfatter både å vurdere økning i antall studieplasser ved de eksisterende fire 
fakultetene, og økning i antall studiesteder. Muligheten for å etablere et studium i klinisk 
medisin i Stavanger, som et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i 
Bergen og Universitetet i Stavanger er nevnt eksplisitt i mandatet. Det vises til vedlegg 4 i 
kartleggingsrapporten.  

 
Fordeler og ulemper ved ambisjonen 

Rapporten viser til at et stort flertall av egne medarbeidere og ledere som ble intervjuet var 
positive til en ambisjon om universitetssykehus. De viktigste fordelene som ble fremhevet var:   

- økt forskning og økt ansvar for utdanning vil bidra til bedre kvalitet på utredning og 
behandling 

- ambisjonen vil bidra til å rekruttere og beholde dyktige fagfolk 
- ambisjonen vil kunne virke samlende på fagmiljøene i sykehusene i Arendal, 

Kristiansand og Flekkefjord 
 
Det er godt dokumentert at forskning bidrar til å heve kvaliteten i behandlingstilbudet til 
pasientene. Det er også godt dokumentert at lokal utdanning bidrar til bedre rekruttering. 
Mange peker på betydningen av å skape et tyngdepunkt mellom Stavanger og hovedstads-
området, med evne til å rekruttere og evne til å utvikle de tre lokasjonene som faglig sterke 
attraktive sykehus også i fremtiden.  

I rapporten pekes det på store muligheter som ligger i samarbeid om forskning og utdanning 
med kommunehelsetjenesten inkludert fastlegetjenesten, med betydelige synergi-effekter for 
begge parter. Det vises her til erfaringsinnhenting fra Stavanger, Trondheim, Finnmark og 
Aalborg, som alle redegjør for en positiv utvikling for samarbeidspartnerne. Tilsvarende 
erfaringer gjelder for lokalt flerpartssamarbeid mellom sykehus, kommunesektor, universitet og 
næringsliv, der alle parter opplever å være tjent med nye kompetansearbeidsplasser, større 
akademisk tyngde og bedre helsetjenester.  
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Kartleggingen viste også at noen medarbeidere og ledere uttrykte skepsis til ambisjonen om 
uiversitetssykehus, eller var direkte negative, begrunnet med følgende mulige ulemper:  

- ambisjonen kan kreve så mye ressurser at det vil gå ut over pasientbehandlingen 
- skepsis til om Sørlandet sykehus er stort nok til å aksle oppgaven 
- manglende støtte fra Helse Sør-Øst RHF 

 
Når det gjelder ressursbruk viste rapporten en det bred enighet om at oppbyggingsfasen vil 
kreve tilførsel av betydelige eksterne midler, for å unngå at satsingen går ut over pasienttilbudet.  
 
I rapporten anbefales det å søke å etablere en dialog med Helse Sør-Øst, med vekt på 
utfordringene Sørlandet sykehus har knyttet til rekruttering og faglig utvikling. Det pekes på at 
å opprettholde akuttvirksomhet av høy kvalitet ved tre lokasjoner også i fremtiden vil kreve nye 
tiltak for å sikre rekruttering. Forskning og utdanning ved alle tre lokasjoner kan bidra til dette. 
Når det gjelder økonomiske konsekvenser pekes det på Stavanger universitetssjukehus, som har 
forutsatt at etablering av et fremtidig klinisk studium i medisin ikke skal gå ut over sykehusets 
driftsbudsjett.  
 
Eksterne fora har tatt imot arbeidet i kartleggingsfasen på en svært positiv måte, ambisjonen 
sees som en positiv kraft som kan bidra til å samle kommunehelsetjenesten og spesialisthelse-
tjenesten og heve nivået på hele helsetjenesten i Agder. Det vektlegges også at ambisjonen, 
med riktig tilnærming, kan bidra til å håndtere de særegne levekårsutfordringene på Agder. Det 
fremheves videre at ambisjonen vil kunne få stor betydning for primærhelsetjenesten på Agder, 
spesielt knyttet til rekruttering. Det er gitt signaler om at eksterne lokale aktører vil kunne bidra 
substansielt til oppbyggingen av satsingen. 
 
Universitetssykehuskomite i Agder 

Sørlandet sykehus og Helse Sør-Øst er i brev av 2. juli 2018 gjort oppmerksom på at det er 
etablert en egen politisk komite som arbeider for å sikre at Sørlandet sykehus HF, med alle 
dagens tre lokasjoner, oppnår status som universitetssykehus. Komiteen består av ordførerne 
fra Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, begge fylkesordførerne, direktør ved UiA, direktør for 
NHO-Agder og KS-Agder, samt leder for LO-Agder. Komiteen har på forespørsel fått oversendt 
kartleggingsrapporten. Komiteen har bedt om at rapporten blir sendt på en bred høring. 
Komiteen har videre bedt om møte med adm. direktør og Helse Sør-Øst, og uttrykt ønske om en 
god og konstruktiv dialog.   
 

Administrerende direktørs vurderinger 

 
Administrerende direktør merker seg det positive engasjementet som visjonen om styrket 
forskning og utdanningsaktivitet fører med seg, både internt i foretaket og eksternt hos viktige 
samarbeidspartnere. Det er en styrke for sykehuset og regionen at de akademiske 
ambisjonene for foretaket støttes. Både kvalitetsmessige, men også økonomiske argumenter 
støtter opp om en kunnskapsbasert utvikling av Sørlandet sykehus. Foretaket har betydelige 
rekrutteringsutfordringer innen flere fag, og en tydelig satsing på utdanning og forskning vil 
kunne styrke sykehusets omdømme og tiltrekke dyktige fagfolk. Foretaket jobber godt med 
praksisutplassering av ulike studentgrupper, og med LIS-kandidater. Det er gode grunner for å 
også å initiere et samarbeid om praksisutplassering av medisinstudenter utover et lite antall 
praksisplasser i Arendal.  I tider med økonomiske utfordringer, er det av stor betydning at 
økonomiske prioriteringer bygger på et godt kunnskapsgrunnlag. Det er også nødvendig med 
en utvikling av foretaket preget av innovasjon, og foretaket vil jobbe aktivt med sine 
samarbeidspartnere i regionen med å utvikle arenaer for forskningsdrevet innovasjon. 
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Administrerende direktør kjenner ikke til at Helse Sør-Øst RHF på kort sikt planlegger prosesser 
for å søke om universitetssykehusstatus for ikke-universitetssykehus i det regionale foretaket. 
Snarere har Helse Sør-Øst i et brev til Sørlandet sykehus datert 09.01.2018 anbefalt Sørlandet 
sykehus om ikke å fortsette utredningsarbeid om universitetssykehus i denne omgang. Helse 
Sør-Øst anbefaler likevel Sørlandet sykehus om å videreutvikle sitt arbeid med utdanning, 
forskning og innovasjon.  
 
Administrerende direktør peker særlig på foretakets rekrutteringsutfordringer, og ser at 
praksisutplassering av medisinstudenter ville være et viktig tiltak for å øke attraktiviteten til 
Sørlandet sykehus som arbeidsgiver. Styreleder og administrerende direktør vil gå i dialog med 
Helse Sør-Øst RHF om dette. 
 
Administrerende direktør mener at en stor og viktig samfunnsaktør og kompetansevirksomhet 
som Sørlandet sykehus skal ha høye faglige ambisjoner. Selv om det på kort sikt ikke er planer 
om å søke universitetssykehus-status, vil det arbeides systematisk videre med flere av 
tiltakene som foreslås. Administrerende direktør vil følge opp Sørlandet sykehus sin strategi 
for 2018-2020, og arbeide godt med de høye ambisjonene for forskning, utdanning og 
forskningsdrevet innovasjon som er vedtatt der. Sørlandet sykehus har samarbeidspartnere i 
regionen med høye ambisjoner for kunnskap og innovasjon. Foretaket vil fortsette sitt tette og 
gode samarbeid med viktige samarbeidspartnere i regionen, som kommuner, fylkeskommune 
og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 


