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I opprinnelig saksfremlegg ble det regnet med en følgefeil, som ved en inkurie ikke 
var rettet opp i den versjonen som ble lagt ut. Det er bare endringer i tallene i punkt 
3.1 i forhold til versjonen som ble lag ut. 

I denne saken presenteres status på investeringsområdene bygg, medisinsk teknisk 
utstyr og IKT, og en vurdering av foretakets investeringsbehov i et 5-10 års 
perspektiv. 

Saken er bestilt av administrerende direktør, og den vil danne bakgrunn for det 
kommende strategiarbeidet for målene under punktene 8. Teknologi og utstyr, og 
punkt 9. Bygg. 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar informasjonen om status og investeringsbehov innen bygg, 
medisinsk teknisk utstyr og IKT til orientering. 
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1 Bakgrunn for saken 

SSHF har behov for betydelige investeringer innen både bygg, medisinsk teknisk 
utstyr (MTU) og IKT for å opprettholde kvalitet og kapasitet, og for å modernisere 
foretakets kjernevirksomhet. Med dagens drift har SSHF ikke økonomi for helt 
nødvendige investeringer. Et av hovedmålene for arbeidet med Masterplanen er å 
skape handlingsrom for investeringer på både kort og lang sikt. Administrerende 
direktør ønsker å gi styret en samlet oversikt over status og utfordringer på 
investeringsområdene. Som en opptakt til arbeidet med strategiplan for perioden 
2020-2023 gir Administrerende direktør også sine foreløpige vurderinger av 
investeringsbehovene i et 5-10 års perspektiv.  

2 Saksopplysninger – status  

2.1 Utviklingsplan 2035, Strategiplan 2018-2020 

I Utviklingsplan 2035 for SSHF er det gjort framskrivninger og beregninger av 
framtidig kapasitetsbehov. I sammendraget til utviklingsplanen heter det bl.a.: 
Framskrivningene viser at det er behov for en betydelig kapasitetsøkning i akutt- og 
intensivbehandling, tung overvåkning, observasjonsplasser, poliklinikk og 
dagbehandling i somatikken. Deler av denne kapasitetsøkningen må komme allerede i 
løpet av de neste fem årene. 

Befolkningsutviklingen de siste årene indikerer et noe lavere fremtidig 
kapasitetsbehov enn beregnet i utviklingsplanen. Men hovedkonklusjonen referert 
ovenfor står ved lag. Vurderinger av bygningsmassens egnethet for oppgradering og 
utvikling konkluderer med at det særlig er behov for nye arealer til somatiske akutt- 
og intensivfunksjoner, kvinneklinikk og barneavdeling i Kristiansand.  

I strategiplanen for 2018-2020 fremheves behovet for investeringer i teknologi for 
modernisering og effektivisering av virksomheten, nytt akuttbygg i Kristiansand og 
oppgradering av eldre bygningsmasse i både Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. 
Utviklingsplanen anbefaler også at AFRs virksomhet på Kongsgård flyttes til Eg, og 
dette er vedtatt som et mål i gjeldende strategiplan.  

Nybygg psykisk helse Kristiansand 

Et nytt bygg for psykisk helse (døgnplasser for både barn/ungdom og voksne) i 
Kristiansand er vedtatt, finansiert og under planlegging. Det forventes klart til bruk 
om tre år. De gamle psykiatribyggene kan da saneres eller omdisponeres til andre 
funksjoner. Vi kan da sanere midlertidige og enda dårligere bygningsmasse, men ny 
bruk av de gamle psykiatribyggene vil kreve investeringer til ombygginger. 

Akuttbygg Kristiansand 

Styret har tidligere vedtatt å be HSØRHF om tillatelse til å starte planlegging av et 
nytt akuttbygg. Et slikt bygg er nå omtalt i regionens økonomiske langtidsplan, men 
det er ikke gitt klarsignal for oppstart av prosjektet. Bygging kan tidligst starte etter 
at psykiatribygget er ferdig. Et bygg som evt. skal romme somatiske akutt- og 
intensivfunksjoner, kvinneklinikk og barneavdeling antas å ha en kostnad i 
størrelsesorden 2 mrd kroner. Selv om et så stort prosjekt i stor grad blir finansiert 
ved låneopptak, forutsettes det at foretaket har langsiktig økonomisk bæreevne for 
å betjene lånet. 
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2.2 Medisinsk teknisk utstyr 

I SSHF har vi registrert drøyt 10 000 enheter MTU med en historisk 
anskaffelseskostnad på 862 mill. kroner. Av de registrerte MTU-enhetene koster ca. 
82% mindre enn 100 000 kroner, men utgjør samlet bare 20% av totalverdien. 
Disse håndteres ikke som investeringer, - med unntak av «flåtekjøp» (samtidig 
utskifting av mange små enheter av samme type). I tillegg kommer ca. 15 000 
enheter behandlingshjelpemidler til hjemmebruk, - anskaffet og administrert av 
SSHF. Mengden MTU og behandlingshjelpemidler øker for hvert år, for vi kjøper 
hvert år en del nytt i tillegg til utskifting av gammelt utstyr. 

Forventet levetid for MTU er i gjennomsnitt ca. 10 år, men dette varierer mellom 
ulike utstyrstyper; f.eks. 4 år for fleksible scop, 8 år for overvåkningsanlegg og 12 år 
for stråleterapiutstyr. Prisveid gjennomsnittsalder for alt MTU ved SSHF er 7,7 år. 
Gjennomsnittsalderen har ikke økt de senere år, og er nå omtrent på gjennomsnittet 
for foretaksgruppen. Men gjennomsnittsalderen for analyse- og lab.utstyr og for 
fleksible scop er nå høyere enn forventet levetid. De siste seks årene er det anskaffet 
MTU for ca. 70 mill. kroner pr år i gjennomsnitt. I tillegg kommer mange mindre 
utstyrsenheter som er ført som driftskostnad. 

 

 
Utstyrsverdi pr aldersgruppe 

 
  

Utstyrskategori 0-5 år 5-10 år Over 10 år Totalsum 

Analyse- og laboratorieutstyr 36 061 459 18 164 509 26 630 353 80 856 320 

Annet MTU 131 070 699 112 601 983 98 879 324 342 552 005 

Overvåkingsutstyr 30 882 145 12 123 758 7 181 804 50 187 706 

Radiologisk utstyr 80 169 421 66 679 960 79 289 501 226 138 883 

Skopiutstyr (fleksibelt) 19 817 529 12 294 125 3 258 688 35 370 341 

Stråleterapiutstyr 4 293 250 34 947 670 63 125 39 304 045 

Ultralyd (billeddannende) 35 910 704 40 449 443 11 641 422 88 001 568 

Totalsum 338 205 206 297 261 446 226 944 215 862 410 867 

Tabell 1: Aldersfordeling av utstyrsverdi MTU, historisk anskaffelseskost inkl. mva.Aldersfordeling av utstyrsverdi 
innenfor de ulike utstyrskategorier.  

Feil! Ugyldig kobling.Tabell 2: Prisveid gjennomsnittsalder for MTU, pr utstyrskategori pr sykehus. 

 

Utrangert utstyr erstattes som regel med utstyr som har annen funksjonalitet og 
nyere teknologi enn det gamle utstyret. Dette gir i de fleste tilfeller bedre kvalitet og 
økt kapasitet, men høyere vedlikeholdskostnader. På den annen side er det 
vanskelig å beregne gjenanskaffelseskostnad for eksisterende utstyrspark. Som 
følge av medisinsk og teknologisk utvikling oppstår nye diagnostikk- og 
behandlingsmetoder som fører til nye utstyrsbehov. 

For å opprettholde akseptabel kvalitet og kapasitet, skifte ut utrangert utstyr og 
anskaffe utstyr for nye medisinske prosedyrer er det behov for ca. 100 mill. kroner 
til MTU pr år. 
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2.3 IKT 

Investeringer på ikt-området styres i hovedsak av regionale prioriteringer. Teknisk 
infrastruktur eies og driftes av Sykehuspartner HF (SP). Vi har ikke inngående 
kunnskap om teknisk tilstand og økonomisk verdi av SPs infrastruktur. Kostnadene 
fordeles og faktureres til foretakene som en årlig tjenestepris. Foretakene har bare 
ansvar for kabling i byggene og strøm/vann/kjøling til lokale datarom. 
Kapasitet/hastighet i lokale nettverk er nå begrensende for funksjonalitet og 
kvalitet i nye systemer. Det er derfor behov for oppgradering av kabling og utstyr til 
trådløse nettverk i våre bygg. 

SSHF disponerer ca. 5 000 PCer som leases fra SP for 4-5 år. Dvs at det skiftes ut ca. 
1 000 PCer i gjennomsnitt pr år. Modernisering av eksisterende, og innføring av nye 
applikasjoner/datasystemer skjer i hovedsak i regi av regionale prosjekter hvor 
prioriteringer og utrullingsrekkefølge bestemmes på HSØRHF nivå. Også her 
kommer det meste av kostnadene på HFene i form av tjenestepris fra SP. Som følge 
av de regionale planene, vil våre driftskostnader til IKT øke mye de nærmeste årene. 
For mange regionale prosjekter kommer det likevel noe lokale investeringer til 
mottak av de regionale løsningene, samt økte driftskostnader i prosjektperioden. De 
siste fem årene har vi brukt ca. 10 mill. kroner pr år til lokale investering i IKT. I 
2019-2020 investerer vi ca 20 mill kroner i innføring av elektronisk kurve og 
medikasjon (MetaVision). 

Med det som er kjent av regionale IKT-prosjekter og planer for lokale 
moderniseringsprosjekter, antas det å være behov for 15-25 mill. kroner pr år til 
IKT-investeringer lokalt de neste tre årene. 

 
Tabell 3: ØLP plan for nye prosjekter SSHF 2020 - Årlig avskrivningskostnad basert på regional investering.  
Kilde: Sykehuspartner. 

Hovedprosjekt Kundetjeneste Applikasjon Måned År

Beløp 

SSHF tot

Avskriv-

ningstid

Årlig 

avskrivnings

beløp

Oppstart 

avskrivninger

Dialogmelding HF-Legekontor Pasientjournal og administrasjon DIPS 10 2020 1 232 278      8           154 035        01.10.2020

RKL Arkitektur og design Ukjent Ukjent 1 2020 1 402 067      5           280 413        01.01.2020

DIPS-lisenser Pasientjournal og administrasjon DIPS 12 2020 1 366 460      8           170 807        01.12.2020

Regional laboratoriedataløsning fase 3-4 Laboratorievirksomhet LVMS 12 2020 26 543 736   8           3 317 967     01.12.2020

Felles økonomi- og logistikkløsning for Helse Sør-Øst Økonomi, innkjøp og logistikk Flere applikasjoner 5 2020 49 445 429   8           6 180 679     01.05.2020

Felles økonomi- og logistikkløsning for Helse Sør-Øst Økonomi, innkjøp og logistikk Flere applikasjoner 5 2020 11 120 626   8           1 390 078     01.05.2020

Felles økonomi- og logistikkløsning for Helse Sør-Øst Økonomi, innkjøp og logistikk Flere applikasjoner 5 2020 4 043 864      8           505 483        01.05.2020

Forskningsportalen Helse Sør-Øst Ukjent Ukjent 6 2020 221 831         5           44 366          01.06.2020

Sum 95 376 292   12 043 829  
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Tabell 4: ØLP plan for nye prosjekter SSHF 2021 - Årlig avskrivningskostnad basert på regional investering.  
Kilde: Sykehuspartner.. 

 

2.4 Bygg 

SSHF disponerer ca. 248 000 kvm fordelt på 148 bygninger. Av dette leier vi ca. 
18 000 kvm. De tre hovedbyggene ved SSA, SSK og SSF utgjør nærmere 50% av 
totalarealet. Gjennomsnittsalderen for bygningsmassen er 41 år. 50% av 
bygningsmassen har teknisk tilstandsgrad «dårlig» eller «svært dårlig» iht. HSØRHF 
definisjoner. Gjenanskaffelsesverdien for vår eide bygningsmasse er om lag 20 mrd. 
kroner. Hvis gjennomsnittsalderen på ca. 40 år skal opprettholdes, må det 
nybygges/totalrenoveres 6 000 kvm hvert år i gjennomsnitt, tilsvarende et nytt 
psykiatribygg annet hvert år. 

 

 

Forklaring 
tilstandsgrader: 

 

TG 0: Svært god 

TG 1: God 

TG 2: Dårlig 

TG 3: Svært dårlig 

 

Tabell 5: Teknisk tilstand til SSHFs bygningsmasse, iht. HSØ metodikk. 

Hovedprosjekt Kundetjeneste Applikasjon Måned År

Beløp 

SSHF tot

Avskriv-

ningstid

Årlig 

avskrivnings

beløp

Oppstart 

avskrivninger

RKL Arkitektur og design Ukjent Ukjent 1 2021 1 402 067      5           280 413        01.01.2021

Regional ambulansejournal Prehospital Ukjent 1 2021 4 470 948      8           558 869        01.01.2021

Regional EPJ Modernisering Pasientjournal og administrasjon DIPS 1 2021 18 900 000   8           2 362 500     01.01.2021

Regional EPJ Modernisering Pasientjournal og administrasjon DIPS 1 2021 9 192 364      8           1 149 045     01.01.2021

DIPS-lisenser Pasientjournal og administrasjon DIPS 12 2021 2 732 919      8           341 615        01.12.2021

Regional EPJ Journalinnsyn fase 1 (Byggekloss 1-2) Pasientjournal og administrasjon DIPS 7 2021 9 430 885      8           1 178 861     01.07.2021

Regional løsning for datavarehus Ukjent Ukjent 1 2021 1 980 442      8           247 555        01.01.2021

Statistisk logganalyse Ukjent Ukjent 1 2021 2 280 101      8           285 013        01.01.2021

Doseovervåkning Ukjent Ukjent 1 2021 3 676 946      8           459 618        01.01.2021

Verktøy og tjenester Ukjent Ukjent 10 2021 475 352         5           95 070          01.10.2021

Forskningstjenester Ukjent Ukjent 10 2021 352 113         5           70 423          01.10.2021

Uspesifiserte prosjekter Ukjent Ukjent 10 2021 176 056         5           35 211          01.10.2021

Sum 55 070 195   7 064 193     
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De siste 17 årene er det i gjennomsnitt nybygget eller rehabilitert 1.700 kvm pr år. 
Ut fra forventet levetid for bygningsdeler skulle vi ha skiftet 500 vinduer og 2 300 
kvm tak, og pusset opp 367 rom i gjennomsnitt hvert år. Iht. HSØRHF sin standard 
metodikk (MultiMap), er akkumulert vedlikeholdsetterslep beregnet til ca. 2,1 mrd. 
kroner i 2016, og det øker hvert år. I følge HSØRHFs eiendomsstrategi skal 
foretakene bruke 250 kroner pr kvm pr år til verdibevarende vedlikehold av bygg. 
SSHF har de senere år brukt 140-170 kroner pr kvm pr år. Vedlikeholdsetterslepet 
øker derfor fortsatt, med ca.35 mill. kroner pr år. 

I tillegg til vedlikeholdsinvesteringer, er det stort behov for tilpasninger i 
bygningsmassen pga. endringer i kjernevirksomheten. I sum kan det derfor være 
behov for i størrelsesorden 4-5 mrd. kroner til investeringer i foretakets 
bygningsmasse i et 5-10 års perspektiv. 

2.5 Teknisk utstyr, annet 

I tillegg til MTU, IKT og bygningsteknisk utstyr har vi en kategori kalt teknisk utstyr. 
Denne omfatter skylleromsutstyr (vaskemaskiner, dekontaminatorer), autoklaver, 
taksøyler, senger, storkjøkkenutstyr og vaskerimaskiner. Hvitevarer, AV-utstyr og 
kontorutstyr håndteres i hovedsak som driftskostnader. Ambulanser leases som 
regel. Forventet gjennomsnittlig levetid for skylleromsutstyr er 12 år. Vårt utstyr 
nærmer seg den alderen. Vi har for eksempel 655 senger (75% av sengene) som er 
mer enn 25 år. Vi bruker ca. 5 mill. kroner pr år på teknisk utstyr; hovedsakelig til 
utskifting, men også noe til økning av utstyrsmengden. 

 

3 Investeringsbehov 

3.1 Økonomisk handlingsrom 

Med et svakt økonomisk resultat på driftsregnskapet, har vi nå et svært begrenset 
handlingsrom for investeringer. SSHF får et likviditetstilskudd fra HSØRHF på ca. 60 
mill. kroner hvert år. For 2020 vil vi i tillegg kunne disponere ca. 40 mill. kroner 
etter salg av eiendommer i 2019. Dette er en engangseffekt. En ramme på ca. 100 
mill. kroner for 2020 er det laveste investeringsnivået vi har hatt på mange år. 

Gjennom omstilling, modernisering og effektiviseringer skal driften forbedres med 
omlag 200 mill. kroner i 2020 og ytterligere om lag 100 mill. i løpet av de neste tre 
årene (til sammen om lag 300 mill. kroner over fireårsperioden). Resultatkrav i ØLP 
for 2020 er 60 mill. kroner, stigende til 100 mill. i 2023. Resten av forbedringen på 
300 mill. kroner går med til å dekke merforbruket vi i dag har i somatikken, til 
forventet kostnadsvekst i drift, samt dekke del av finansieringskostnadene for nytt 
psykiatribygg. Investeringsnivået kan da komme opp på ca. 160 mill. kroner i 2023 
(inkludert tilskudd fra HSØRHF).  

For å sikre langsiktig bærekraft med fornyelse av utstyr, innføring av nye IKT-
løsninger og vedlikehold samt utvikling av bygningsmassen bør investeringsnivået 
økes videre til om lag 500 mill. kroner pr år. Av dette bør antagelig rundt en 
tredjedel brukes på løpende fornyelse av utstyr, lokale IKT-prosjekter, ombygginger 
og oppgraderinger av bygg. Det øvrige bør brukes til større byggeprosjekter og 
større strategiske satsninger innen teknologi. Dette samsvarer med SSHFs forslag til 
økonomisk langtidsplan (ØLP) som vist i figuren nedenfor. Lånefinansiering til 
større byggeprosjekter blir vesentlig i dette bildet, samt bærekraft i driften til disse. 
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Tabell 6: ØLP - investeringer for SSHF. 

3.2 Medisinsk teknisk utstyr 

SSHF har en stor og relativt god utstyrspark MTU. Anskaffelser de senere år har 
redusert total gjennomsnittlig alder på utstyret, men vi har fortsatt mye gammelt 
utstyr. Det er særlig behov for modernisering av analyse- og lab.utstyr, som det 
allerede er bevilget noe midler til, samt utskifting av respiratorer og 
anestesiapparater de nærmeste par årene. Vi har mange røntgenlab’er. Pga høye 
kostnader pr lab., vil utskifting av disse belaste investeringsbudsjettet tungt.  

Vi har også en del taksøyler, senger og skylleromsutstyr med stor slitasje som må 
skiftes ut i løpet av 2-3 år for å unngå driftsforstyrrelser i pasientrettet virksomhet. 

Behovet for MTU endrer seg raskt som følge av medisinsk og teknologisk utvikling, 
ref. trombectomi, robotkirurgi, intervensjonsradiologi, simuleringsteknologi etc. 
Utover vedlikeholdsinvesteringer må det nøye vurderes hvilke nyanskaffelser av 
MTU som fremmer ønsket omstilling og nødvendig effektivisering i et lengre 
tidsperspektiv. Når utstyr er utrangert, anskaffes som regel utstyr med mer avansert 
teknologi og nye funksjoner. Ulempen er at nytt utstyr ofte er mer kostbart både i 
innkjøp og i drift enn gammelt utstyr. Vi skal videreutvikle tre sykehus i 
helseforetaket og jobbe i nettverk. Det kan da være en fordel at fagmiljøene har 
samme teknologiske verktøy alle steder hvor samme tilbud gis. Men for diagnostikk 
og behandling som krever svært kostbart utstyr, blir sentralisering versus 
desentralisering en vanskelig avveining. F.eks.: når kirurgiroboten i Arendal snart 
må skiftes ut, skal vi da samle all robotkirurgi ett sted, i tilfelle hvor, eller skal vi ha 
samme utstyr to eller tre steder?   

3.3 IKT 

På IKT-området er det nødvendig med lokale investeringsmidler til oppgradering av 
nettverk og til mottaksprosjekter for regionale løsninger. Gjennom regionale IKT-
løsninger forventer vi å få dekket presserende behov innen radiologi og lab., 
kommunikasjon mellom helseforetak, prehospitale tjenester, digitale 
innbyggertjenester og modernisering av PAS/EPJ-systemet de neste tre årene. Men 
driftskostnadene øker betydelig, da slike investeringer tilbakebetales som 
tjenestepris til Sykehuspartner. 

Utover dette bør vi prioritere lokale IKT-investeringer som understøtter kvalitet og 
pasientsikkerhet, modernisering og effektivisering. Eksempler på dette er systemer 
for pasientlogistikk, selvbetjening, avstandsoppfølging, sensorteknologi, 
automatisering/digitalisering av manuelle papirbaserte rutiner og bruk av kunstig 
intelligens/maskinlæring. Etablering av et «datavarehus» for å kunne bruke både 
kliniske og økonomisk/administrative data (som allerede er registrert) til 
kvalitetsarbeid og forskning bør også være høyt prioritert. I mange av prosjektene i 
KOM-programmet vårt er nye IKT-løsninger et viktig element. Teknologi må brukes 
som et strategisk virkemiddel for gjennom modernisering og effektivisering å 
realisere pasientens helsevesen. For å få full effekt av investeringene i IKT, må det 
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samtidig investeres tungt i kompetanseutvikling. Innføring av elektronisk kurve som 
nå pågår, er et godt eksempel på dette. 

Det må skapes økonomisk handlingsrom både for innføring av regionale løsninger 
og for lokal IKT-satsning på prioriterte områder. 

3.4 Bygg 

Nybygg for psykisk helse har høyeste prioritet blant større investeringer i SSHF. Det 
er meget gledelig at det nå nærmer seg byggestart. Planleggingen av bygget har vært 
tett knyttet opp til organisasjonsutvikling. Bygget skal legge til rette for nye 
driftsformer, kvalitet og effektivitet, bl.a. ved bevisst bruk av arkitektur og teknologi. 

I prinsippet blir de gamle psykiatribyggene overflødige når nybygget står ferdig. 
Men administrerende direktør vil vurdere om funksjoner som i dag holder til i 
brakker og midlertidige bygg kan benytte arealer i gamle psykiatribygg, for derved å 
kunne sanere den aller dårligste bygningsmassen. Alternativt kan AFR flyttes inn i 
nåværende psykiatribygg. Det vil uansett kreve investeringsmidler å tilpasse gamle 
bygg til ny bruk. Det gjennomføres nå analyser av byggenes egnethet som grunnlag 
for en etterbruksplan for psykiatribyggene. 

Behovet for nye lokaler til somatiske akutt- og intensivfunksjoner i Kristiansand er 
ikke blitt mindre etter at Utviklingsplan 2030 ble styrebehandlet i 2015. En større 
utbygging anses nødvendig for å sikre tilstrekkelig kvalitet og kapasitet. 
Administrerende direktør vil fortsatt være i tett dialog med HSØRHF får å sikre en 
snarest mulig oppstart av planlegging av et nytt akuttbygg. 

Tidlig i planleggingsfasen for nytt akuttbygg vil vi studere kapasitet, kvalitet og 
logistikk i hele akuttkjeden, både somatikk og psykisk helse, inkludert samhandling 
med førstelinjetjenesten. Vi vil utvikle et driftskonsept som kan implementeres med 
alle våre tre sykehus og som understøtter sykehus i nettverk. 

Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansand holder til i et bygg 
som opprinnelig var psykiatriske sengeposter, utvidet og oppgradert for 30 år siden. 
Lokalene er trange og svært uhensiktsmessige for dagens og fremtidens 
pasientbehandling. Det er svært krevende å sikre tilstrekkelig kvalitet under de 
rådende forhold. Da bygget vanskelig kan oppgraderes til moderne funksjonell og 
teknisk standard, bør det etableres nye arealer til disse avdelingene, gjerne i et nytt 
akuttbygg. 

I tråd med vår ambisjon om grensesprengende samhandling, utredes nå prinsipper 
for samhandling gjennom samlokalisering av kommunale helsetjenester, forskning, 
utdanning og spesialisthelsetjenester på sykehusområdet i Kristiansand. De samme 
prinsippene kan legges til grunn for prosjekter ved alle tre sykehus, og 
desentralisert for psykisk helse. Det antas at samlet arealbehov, og derved 
investeringsbehov, kan reduseres ved samlokalisering.  I Arendal planlegges et nytt 
kommunalt helsehus på sykehusområdet. Dette forventes å gi 
samhandlingsgevinster uten at det kreves investeringsmidler fra SSHF. I Flekkefjord 
planlegges et nytt felles bygg for nødetatene hvor SSHF deltar som aktiv partner og 
leietaker, uten egne investeringer. Også Mandal (nye Lindesnes) kommune 
planlegger helsehus som kan bli en slik arena for samhandling. 

SSHF har en omfattende bygningsmasse i noen få store og mange små bygninger. 
Vedlikeholdsetterslepet er så stort at det er betydelig risiko for at tekniske feil og 
sammenbrudd kan føre til alvorlige driftsforstyrrelser i pasientrettet virksomhet. 
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Begrensninger i teknisk infrastruktur, bl.a. manglende nødstrøm, hindrer nå 
videreutvikling av tjenestetilbudet og modernisering av klinisk virksomhet. 

Vedlikehold og oppgradering av bygg og bygningstekniske anlegg for å hindre 
sammenbrudd som rammer pasientbehandlingen bør ha høyeste prioritet på 
investeringsbudsjettet de nærmeste årene.  

I tillegg til utbyggingsbehov, er det nødvendig med omfattende oppgradering av 
gamle bygg, for eksempel C- og D-fløy i hovedbygg SSA og 1980-fløyen og 
adm.bygget ved SSF. Grunnleggende kvaliteter som hygiene og driftssikkerhet er 
truet pga lite vedlikehold gjennom flere tiår. Med svært begrensede midler må det 
gjøres grundige risikovurderinger for å sikre riktig prioritering av investeringstiltak. 

 

4 Administrerende direktørs vurderinger 

Gjennomgangen av investeringsbehovet viser at det er et etterslep og et stort behov 
for investeringer innen alle områdene. Den understreker behovet for tiltak på 
oppunder 180. mill. slik den økonomiske masterplanen legger opp til. Uten 
måloppnåelse i masterplanen, vil det ikke være handlingsrom til investeringer.   

I arbeidet med strategiplan til neste år vil foretaket være nødt til å foreta tydelige 
prioriteringer for investeringer i den kommende fireårsperioden.    

SSHF må investere store summer i vedlikehold og utvikling av bygningsmassen, 
utskifting og fornyelse av medisinsk teknisk utstyr, og innføring av nye IKT-
systemer. Oversikten viser at investeringsnivået burde ligge på rundt 300 mill. 
kroner pr år, og at det i tillegg bør gjøres en ekstraordinær innsats for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet. Dette vurderes nødvendig for å sikre kvalitet, 
pasientsikkerhet og tilstrekkelig kapasitet for å møte befolkningens behov.  

Administrerende direktør støtter at en i 2020, med svært begrensede 
investeringsmidler, må prioritere vedlikehold av bygg for å hindre driftsstans og 
kvalitetsavvik. Dernest må erstatning av MTU som havarerer, og mottak av nye 
regionale IKT-systemer prioriteres. 

For å oppnå den nødvendige og planlagte omstilling må det påregnes en 
«pukkelkostnad» de neste par årene i form av investeringer i utstyr og systemer 
som understøtter omstillingen. Det må derfor brukes noe av de sparsomme 
investeringsmidlene til lokale IKT-tiltak allerede i 2020. 

For neste strategiplanperiode må det nøye vurderes hvilke investeringer som kan 
akselerere nødvendig omstilling og ønsket utvikling. Tiltakene skal bidra til 
videreutvikling av tre sykehus i nettverk, ressursutnyttelse på tvers og bedre 
samhandling med primærhelsetjenesten, slik det er nedfelt i Utviklingsplan 2035.  


