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1 Mulig samlokalisering av nødetatene 

Stortingsproposisjon 61 LS (2014 – 15) om Nærpolitireformen, uttaler at 
nødmeldingssentralene for politi og brann skal samlokaliseres. Helse 
(akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – AMK) skal inviteres til å være med. Det 
er opp til det enkelte helseforetak å fatte beslutning om en slik samlokalisering 
skal gjennomføres, eller ikke. 

I Agder skal nødmeldingssentralene for politi og brann samlokaliseres i Agder 
politidistrikts nye politihus. Det er foreløpig ikke besluttet hvor dette politihuset 
skal lokaliseres, utover at det skal være i Kristiansand.  

Administrerende direktør, og foretaksledelsen for øvrig, er godt kjent med 
prosessen så langt. En endelig beslutning om eventuell samlokalisering følger 
politiets fremdrift med tanke på anskaffelse av nytt politihus. Tentativt betyr det 
innen februar/ mars 2020.  

2 Analyseteam (Masterplan) 

I styremøtet i september beskrev administrerende direktør et arbeid som var 
initiert for å skaffe et godt beslutningsgrunnlag for utviklingen av foretaket, som 
en del av «masterplanen».  Hensikten med analysearbeidet er å skape et kjent, 
forsta tt og omforent situasjonsbilde, og et godt beslutningsgrunnlag for 
prioritering av tiltaksarbeidet. Alle seks klinikker samt staber inkluderes.  

Teamet er ledet av økonomisjef Annlaug Øygarden Brekke, og koordineringen av 
det er lagt til økonomiavdelingen. Intern bemanning av teamet besa r av Jan-Erik 
Tunaal-Larsen (Virksomhetsdata), Kirsti Brandsvoll (KOM-program/økonomi), 
Kjell-Arne Haaland (økonomiavdelingen) og Elise Stray (Organisasjonsavdelingen).  

Tilsvarende er det etablert et team i Helse Sør-Øst. Deltakere er Mona Stensby 
(økonomi og koordinering), Nicolai Møkleby (HR, fag og helhet) Richard McDowall 
(HR-analytiker), Lars Rønning (analyser og produktivitet somatikk), samt 
Christian Thoresen (psykiatri og TSB). Helse Sør-Øst vil i stor grad bygge på 
tilsvarende analyser gjennomført ved andre foretak, i tillegg til at de besitter mye 
informasjon samlet for foretaksgruppen. På mange områder vil analysearbeidet 
sammenligne driften ved sykehuset med alle foretak i Helse Sør-Øst, men i 
dybdeanalyser vil det hentes inn data fra Vestre Viken HF, Sykehuset i Vestfold og 
Sykehuset Innlandet.  

Analyser fra dette arbeidet vil danne grunnlaget for prioritering av tiltaksarbeid, 
både rettet mot økonomi og kvalitetsindikatorer. Det vil benyttes både i 
klinikkenes økonomiarbeid, og som prioriteringsgrunnlag for bruken av KOM-
programmet.  

Det legges stor vekt pa  forankring og intern kvalitetssikring, og det er etablert en 
kvalitetssikringsgruppe med fagpersoner fra HSØ og Vestre Viken, samt 
klinikkdirektører og stabsdirektører i SSHF.  Det vil forega  leveranser fra teamet 
løpende frem mot nytta r, og det legges opp til et temapunkt om dette pa  styrets 
desembermøte. 

3 Grimstadutvalgets rapport om medisinutdanning og campus på 
Sørlandet 

Det vises til tidligere orienteringer om samarbeidet med UiO om medisinstudenter 
i praksis ved SSHF. Frem til 01.01.2020 er det bare somatikk Arendal som har tatt 
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imot medisinstudenter, mens psykiatri i Kristiansand siden 2010 har hatt avtale 
med UiO om mottak av medisinstudenter. Den sistnevnte avtalen har av 
forskjellige grunner ikke blitt fulgt opp. Foretaksledelsen initierte prosess med økt 
omfang på praksisutpassering i hele SSHF i desember 2018, og i oktober har vi nå 
signert slik avtale (vedlagt). Avtalen innebærer blant annet at Kristiansand og 
Arendal tar imot inntil 12 studenter i 6 uker både i vår- og høstsemesteret i modul 
7 (medisin og kirurgi). Flekkefjord vil ta imot inntil 4 studenter. I modul 5 
(psykiatri), tar Arendal og Kristiansand i hvert semester imot 8 studenter fordelt 
på 2 puljer a 3 uker. I modul 8 (valgfri praksis) tar SSHF (Kristiansand, Arendal og 
Flekkefjord) imot inntil 12 studenter i 4 ukers valgfri fordypningspraksis. 

Avtalen inneholder en formulering med intensjon om at SSHF kan ta imot et 
betydelig større antall studenter fra UiO. Nå har det såkalte Grimstad-utvalget, 
ledet av Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin, NTNU, lagt 
fram sin rapport om dette i september. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-anbefaler-flere-
studieplasser-i-medisinutdanningene/id2670099/ 

Deres oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet var å se på tiltak for å gjøre 
Norge «selvforsynt» med leger, og dermed jfr. WHO oppfylle vår internasjonale 
forpliktelse om mer etisk rekruttering av helsepersonell. I rapporten foreslår 
utvalget å opprette 440 nye studieplasser på medisin, i tillegg til dagens vel 600 
studieplasser. Målet er dermed på kort sikt å utdanne 80 prosent av de legene 
Norge har behov for. I dag tar rundt halvparten av de norske medisinstudentene 
sin utdanning i utlandet.  

Foretaksledelsen ved SSHF arbeider videre med en slik mulighet, gitt at den 
politiske behandlingen gir et mulighetsrom. Hovedsamarbeidslinjen er mellom 
SSHF og UiO, men også Universitetet i Agder og Agders kommuner er nødvendige 
og viktige samarbeidspartner i et slikt målbilde. Vi kan tilby praksisutplassering 
for medisinutdanningen i «Samhandlingslandsdelen Agder», der studenter kan 
erfare samarbeid mellom primærhelsetjenestene og spesialisthelsetjenestene om 
morgendagens helsetjenester. Studentene vil i Agder få erfaringer med 
helsetjenester på tvers, der tjenesteinnovasjon, pasientsikkerhet og høy faglighet 
er stikkord for samarbeidet.  

4 Evaluering av klinikkstruktur, stedlig ledelse  

Ved etableringen av SSHF i 2003 ble det lagt en struktur med tverrgående 
klinikker. Det ble i oktober 2015 (sak 079-2015) vedtatt en omorganisering til 
stedlig somatiske klinikker. Hensikten var at økt tilstedeværelse av ledere på de 
ulike lokasjonene skulle bidra til økonomisk måloppnåelse gjennom økt aktivitet, 
reduksjon av bemanning og bedre koding. 

På styremøtet i november 2015 (sak 09-2015) ble innføringsplan fra januar 2016 
lagt frem.  

I februar 2018 bestemte kst. administrerende direktør at stedlig klinikkstruktur 
skulle evalueres, men først etter at ny administrerende direktør hadde tiltrådt. I 
desember 2019 ble sak om evaluering av klinikkstruktur behandlet i 
foretaksledelsen og på møte med tillitsvalgte. Administrerende direktør satte i 
gang prosess for å gjennomføre evalueringen. Grunnet foretakets situasjon med 
behov for et betydelig ledelsesfokus på omstilling og økonomistyring, ble det lagt 
opp til en avgrenset evaluering som fokuserte på hvordan omorganiseringen var 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-anbefaler-flere-studieplasser-i-medisinutdanningene/id2670099/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-anbefaler-flere-studieplasser-i-medisinutdanningene/id2670099/
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gjennomført, en vurdering av måloppnåelse, og råd til justeringer innen dagens 
hovedmodell som kunne skape forbedring. I mars 2019 fikk Deloitte anbudet, og 
det har vært gjennomført en evaluering med god involvering. Deloitte er i 
ferdigstilling av sin rapport, og administrerende direktør vil presentere 
hovedfunnene på styremøtet i desember, samt refleksjoner om oppfølging av 
rapporten. 

5 Prosess for strategiplan 2021-2024 

Styret vil i desembermøtet få en presentasjon av opplegg for strategiprosess i 
2020. Strategiplan 2021-2024 vil bygge på gjeldende strategiplan, og forholde seg 
til den overordnede Utviklingsplan 2035. Det ble gjennomført en involverende og 
omfattende prosess for utviklingsplanen og gjeldende strategiplan. I lys av dette 
planlegges det nå en tilstrekkelig grundig, men avgrenset prosess for neste 
planperiode. 

Det legges opp til en vurdering av måloppnåelse av dagens strategiplan. Dette vil 
skje dels gjennom en spørreundersøkelse internt i foretaket, og en for 
samarbeidspartnere. En oppsummering av det som fremkommer i 
spørreundersøkelsen, og foretaksledelsen gjennomgang (administrerende 
direktørs vurderinger) vil utgjøre en «as is»-status.  

Et gjennomgående fokus for strategiplanen blir det som i Utviklingsplanen kalles 
sykehus i nettverk; hvordan foretaket har jobbet med dette, og hvordan foretakets 
ressurser i kommende strategiperiode kan utnyttes bedre gjennom å se foretaket 
som helhet. Også innholdet i masterplanen og KOM-programmet prege kommende 
strategiplanperiode. 

Videre vil det gjennomføres en kartlegging av nye føringer og premisser for 
foretakets utvikling, som for eksempel ny regional utviklingsplan, ny nasjonal 
helse- og sykehusplan og ny strategi for samhandling i Agder.  

Det legges opp til en vedtakssak i oktober 2020. 

 


