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Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020

Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 
ble vedtatt 12. april 2018. 



Planprosess 2021-2024
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Helse og omsorgsdepartementet (bl.a. Nasjonal helse- og sykehusplan)

HSØ (bl.a. Oppdragsdokumentet OBD)

SSHF Utviklingsplan 2035 

Strategi 2018-2020 Strategi 2021-2024 Strategi 2025-2028 Strategi ..

ØLP ØLP 2021-2024 ØLP ØLP

Strategi:
- Beskriver mål og strategi knyttet til føringer fra HSØ
- Behandles i sammenheng med ØLP
- Konkretiseres mål innen 9 områder
- Klinikkene utarbeider årlige handlingsplaner

Økonomisk langtidsplan (ØLP):
- Økonomisk strategi for de neste 4 årene
- Behandles i sammenheng med strategi
- Årlig rullering
- Konkretiseres i årlig budsjett



Endrede premisser og føringer for 2021-2024
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Nasjonale:
 Nasjonal helse og sykehusplan. 2020-2024
 Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Meld. St. 18 (2018–2019).
 Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

for offentlig finansierte tannhelsetjenester (Blankholmutvalget). NOU 2018: 16
 Studieplasser i medisin i Norge - Behov, modeller og muligheter, Utredning fra 

Grimstadutvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet Grimstadrapporten, september 2019.  
 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028. Meld. St. 4 (2018–2019) 
 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), februar 2019

Regionale:
 HSØ, Regional utviklingsplan 2035
 Økonomisk langtidsplan

Lokale: 
 Strategidokument for overordnet strategisk samarbeidsutvalg i Agder (OSS) 2019-2020. 
 Evaluering av klinikkstruktur SSHF, Deloitte 22.10.2019.
 Vedtak styresak 029-2018, Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020, 12.04.2018. Føringer fra 

HOD og HSØ som ble lagt til grunn i arbeidet vil fortsette være gjeldende premisser for ny 
planperiode.



Prosess for oppdatering av strategiplan
Spørreundersøkelsen med spørsmål om:

1. Hvilke tiltak har blitt gjennomført for å nå målene?
 og evt. hva som gjenstår for å nå målene?

2. Bør målene videreføres til neste strategiperiode? 
 Begrunn evt. hvorfor.

3. For perioden 2021-2024: Er det andre mål som bør prioriteres?

 Sendes til ledere og fagpersoner: 
• Klinikkdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere og enhetsledere 
• Fagpersoner/medarbeidere som ønsker å svare

 Tilpasset undersøkelse sendes til: 
• Tillitsvalgte, brukerutvalget, ungdomsrådet og eksterne, som f.eks. 

kommunen

ADs vurdering av mål og måloppnåelse strategi 2018-2020 



5. Bemanning og kompetanse
– Ta tiden tilbake - mer tid til pasientrettet arbeid (Regional utviklingsplan 

2035)

– Plan for rekruttere, bemanne og utvikle medarbeidere (SSHF, men også 

en felles plan i samarbeid med kommunene)

– Grimstad-utvalgets rapport (medisinstudenter) og avtale med UiO 

– Samarbeidet med utdanningsinstitusjoner

– Utdanningskapasitet og praksis- og lærlingeplasser

– Kompetanse (NHSP 2020-2023)

6. Forskning og innovasjon 
– Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste (Regional 

utviklingsplan 2035)

– Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon (SSHF)

7. Økonomi 
– Masterplan (sak 045-2019)

– Analyser fra Analyseteam (SSHF og HSØ)

– Gevinstarbeid i prosjektgjennomføring

– Finansiering i pasientens helsetjeneste (NHSP 2020-2023)

8. Teknologi og utstyr 
– Teknologi i pasientens helsetjeneste (NHSP 2020-2023)

– Digitalisering – en forutsetning for pasientens helsetjeneste (NHSP 2020-

2023)

– Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi (Regional utviklingsplan 

2035)

– Avstandsoppfølging (KOM)

– Investeringsbehov (styresak 056-2019)

9. Bygg 
– Nytt psykiatribygg

– Plan for arealbruk – etterbruksplan psykiatribygg Eg

– Akuttbygg SSK

– Rehabilitering av eksisterende bygg

1. Pasientens helsetjeneste 
– Programmet Kvalitet og modernisering for et bærekraftig sykehus 

(KOM-programmet) – Prosjekt om likepersonsarbeid

– Innføring av samvalg – prosjekt i SSHF

– Pasienten som aktiv deltaker (NHSP 2020-2023)

2. Pasientbehandling
– Psykisk helsevern (NHSP 2020-2023)

– Prehospitale tjenester (NHSP 2020-2023)

– Kan ressursene brukes bedre? (NHSP 2020-2023)

– Redusere uønsket variasjon (Regional utviklingsplan 2035 og KOM)

– Revitalisering av kvalitetssystemet 

– Systematisk kvalitetsforbedring gjennom fagområdene i SSHF 

(Pitstop - KOM)

3.   Oppgavedeling og samhandling 
– Sykehus i nettverk

– Oppgavedeling mellom yrkesgrupper innen SSHF

– En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste (NHSP 2020-

2023)

– Samarbeid om de som trenger det mest (Regional utviklingsplan 

2035 og KOM)

– OSS-strategi 2019-2021

– Akuttmedisinske tjenester (NHSP 2020-2023)

4. Organisering og ledelse 
– Klinikkevaluering (Deloitte rapport)

– Gjensidig forventingsavtale (Masterplan)

– Lederutvikling og opplæring - Arbeid for utvikling av ny 

lederplattform ved SSHF

Prinsipper og målområder for 2021-2024
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9 målområdene videreføres, med konkretisering av mål basert på føringer og allerede igangsatte aktiviteter: 



Fremdriftsplan prosess for strategi 2021-2024

Des 2019 – jan 2020 feb- mars 2020 mai – juni 2020 Aug – okt 2020 nov – des 2020

Utarbeide og teste 
spørreundersøkelse

Datainnsamling

Informasjon og forankring internt og eksternt

Sammenstille data

Status 2018-2020
legges frem i 
styremøte 19.03.

Oversikt og 
oppdatere: 
- Nåsituasjon
- Utviklingstrekk
- Mål

Workshop

Første høringsutkast 
legges frem i 
styremøte 19.06.

Høring

Sammenstille planen
Oppdatere mål

Nytt utkast til 
behandling i ulike fora

Styrebehandling 17.12.
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