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Det legges med dette frem plan og prosess for oppdatering av strategi 2021-2024 
for Sørlandet sykehus HF. Saken inneholder en oversikt over endrede premisser og 
føringer, og forslag til prinsipper og målområder for strategiperioden 2021-2024.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering.  

 

 

 

Vedlegg til saken 

 Utkast til fremdriftsplan prosess for strategi 2021-2024 
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1 Bakgrunn for saken 

 
Det vises til sak 029-2018 Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020, hvor det 
ble lagt opp til en rullering av strategien med utgangspunkt i mål 2035. For å ha en 
oppdatert strategi som starter fra 2021, må prosessen for arbeidet igangsettes. I 
sak 054-2019, Orientering ved administrerende direktør ble det gitt en kort 
orientering om planlagt prosess for strategi 2021-2024.  
 
 

2 Saksopplysninger 

 

2.1 Status strategi 2018-2020 

I arbeidet med Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble det lagt ned et 
stort arbeid med utarbeidelse av mål, forankring og prosess hvor medarbeidere, 
brukere og eksterne aktører var godt involvert. Sentralt i arbeidet med 
Utviklingsplan 2035 var å utforme utviklingsmål 2035 og strategiske mål 2018-
2020. Konkrete tiltak for å nå målene var planlagt beskrevet i klinikkvise og 
avdelingsvise planer der målene var relevante. Det var opp til hver enkelt klinikk å 
operasjonalisere målene til konkrete tiltak. Klinikkene og stabsavdelingene har tatt 
utgangspunkt i målene som ble utarbeidet for sine planer i perioden 2018-2020.  
 
Det gjennomføres en vurdering av måloppnåelse av dagens strategiplan. En 
spørreundersøkelse er utarbeidet for å kartlegge status på strategi for 2018-2020.  
 
Spørsmål som stilles er hva som er gjort innen det enkelte mål og hva som 
eventuelt gjenstår. Spørreundersøkelsen vil testes før den sendes ut i perioden 
desember og januar. Den vil være ferdig analysert innen februar 2020. Det legges 
til spørsmål om det enkelte mål er relevant for neste strategiperiode og om det er 
andre områder som bør fremheves som mål for perioden 2021-2024.  

 
Analysen vil gi et bilde av måloppnåelse for inneværende strategiperiode. 
Administrerende direktør vil på bakgrunn av svarene fra spørreundersøkelsen gi 
sin vurdering av status på mål og måloppnåelse. En oppsummering av vurderingen 
og analysen vil legges frem og være grunnlag for utarbeidelsen av en oppdatert 
strategi.  
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2.2 Rammer for strategiplanarbeidet 

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) utarbeidet en veileder for foretakenes arbeid med 
utviklingsplaner (HSØ styresak 056-2016). Utviklingsplan 2035 er utarbeidet i 
henhold til den regionale veilederen og kapittelinndelingen er basert på en 
beskrivelse av nåsituasjonen, utviklingstrekk og mål innen 9 områder: 

1. Pasientens helsetjeneste 
2. Pasientbehandling 
3. Oppgavedeling og samhandling 
4. Organisering og ledelse 
5. Bemanning og kompetanse 
6. Forskning og innovasjon 
7. Økonomi 
8. Teknologi og utstyr 
9. Bygg 

I ny strategiplan forholder en seg til den samme hovedstrukturen. Nåsituasjonen og 
utviklingstrekk må vurderes oppdatert på områder hvor dagens situasjon har 
endret seg. I arbeidet med Utviklingsplan 2030 og 2035 ble det gjennomført en 
rekke delutredninger og analyser, bl.a. om endringsdrivere og fremtidige 
pasientforløp, framskrivning av aktivitet og kapasitetsbehov og økonomisk 
bærekraft. Det må vurderes om det har skjedd viktige endringer som gjør at disse 
må oppdateres og får betydning for den videre utviklingen av SSHF.  

 

2.3 Endrede premisser og føringer for strategiperioden 2021-2024  

Det legges til grunn nasjonale og regionale føringer og strategier blant annet fra 
Helse og omsorgsdepartementet og HSØ. SSHF har tidligere hatt treårige 
strategiperioder. Administrerende direktør innfører nå å en fireårig planperiode. 
Årsaken til dette er at strategi og økonomisk langtidsplan (ØLP) må sees i 
sammenheng, og kan med fordel behandles samlet. I tillegg har regjeringen uttalt 
at de tar sikte på å revidere Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP) hvert fjerde år. 
Det er derfor hensiktsmessig at strategien oppdateres med samme frekvens som 
NHSP slik at den alltid er tilpasset de viktigste nasjonale føringene. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig overordnet føring for oppdateringen av 
strategi 2021-2024. Helseministeren la fram ny Nasjonal helse- og sykehusplan for 
perioden 2020-2023 22.11.2019 (Meld. St. 7 (2019–2020)). Planen viser retning 
for den videre utviklingen av sykehusene, og er et verktøy for å få til nødvendige 
omstillinger for å kunne møte fremtidens utfordringer. Planen omhandler: 

- Pasienten som aktiv deltaker.  
- En sammenhengende helse- og omsorgstjeneste 
- Psykisk helsevern 
- Akuttmedisinske tjenester 
- Teknologi i pasientens helsetjeneste 
- Digitalisering – en forutsetning for pasientens helsetjeneste 
- Kompetanse 
- Kan ressursene brukes bedre? 
- Finansiering i pasientens helsetjeneste 
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En premiss som er styrket i den nye helse og sykehusplanen er forventingene til 
styrket samhandling mellom sykehus og kommuner. Det innføres sa kalte 
helsefellesskap. Nasjonal helse- og sykehusplan skal fortsatt i hovedsak være 
regjeringens operative redskap for a  angi retning og rammer for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten, men utviklingen av spesialisthelsetjenesten ma  ses i nær 
sammenheng med utviklingen av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det 
er gitt føringer for omra der som helsefellesskapene bør prioritere; «tjenester til 
barn og unge, personer med flere kroniske lidelser, personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige eldre» (s.8). 
 
Viktige eksempler på nye føringer og premisser som legges til grunn i mål og 
beslutninger for en oppdatering av strategien er derfor bl.a.: 
 
Nasjonale: 

• Nasjonal helse og sykehusplan. Meld. St. 7 (2019–2020) 
• 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. 
 

2.4 Prinsipper og målområder for strategiperioden 2021-2024 

Administrerende direktør har allerede igangsatt omfattende prosesser som vil 
prege arbeidet i klinikkene de neste årene. Dette er arbeid som må kobles til 
strategien og dette må sees i sammenheng. KOM-programmet (sak 003-2019) og 
Masterplanen (sak 045-2019) kan nevnes som viktig arbeid som klinikkene og 
medarbeidere er involvert i.    
 
Utviklingsplanen har ambisiøse mål for å oppnå et sykehus som jobber i nettverk. 
Evalueringsrapport av klinikkstrukturen (Deloitte, 29.10.2019) trekker dette fram 
som et område som må jobbes videre med. Strategien må sette mål for hvordan 
foretaket kan utnytte ressursene bedre gjennom å se foretaket som helhet og 
bygge kultur, samarbeid og ressursutnyttelse på tvers.  
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Det legges opp til at de 9 målområdene i Utviklingsplan 2035 videreføres i 
kommende strategiperiode. Konkretiseringen av hvert av strategiområdene må 
gjøres på en smidig og sammenhengende måte ved at det settes opp fremdriftsplan 
og konkrete mål innenfor de 9 områdene basert på blant annet følgende føringer 
og aktiviteter:  

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 (internt og eksternt) 
 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 
5. Bemanning og kompetanse 

 Kompetanse (NHSP 2020-2023) 
 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 

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) 
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 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 

 

I tillegg må mål for det årlige Oppdrag og bestillingsdokumentet (OBD) fra HSØ 
kobles inn i de ulike målområdene. 

2.5 Prosess, involvering og forankring 

Ledere, tillitsvalgte, brukerrepresentanter, vil bli involvert i utarbeidelsen av 
undersøkelsen. Spørreundersøkelsen vil bli testet ut i forkant, og sendes deretter 
ut internt til alle ledernivå, tillitsvalgte og verneombud. En tilpasset undersøkelse 
sendes til brukere og eksterne samarbeidspartnere, bl.a. kommunene.  

Når datainnsamlingen er gjennomført, legges dette frem internt og eksternt for 
validering. Datagrunnlaget sammenstilles, og presenteres i ulike fora for 
ytterligere innspill. Dette vil bli gjort i møter med tillitsvalgte/verneombud, 
brukerrådet, ungdomsrådet, OSS og interne klinikk/avdelingsmøter. Når et 
høringsutkast begynner å ta form, vil det arrangeres en workshop. Utkast til 
strategi 2021-2024 vil bli sendt på høring til alle relevante interessenter for 
innspill og kommentarer, før det legges frem for styret til behandling.  

Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for arbeidet med oppdatering av 
strategi 2021-2024.  
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3 Administrerende direktørs vurderinger 

 
Det legges opp til en prosess som holdes innenfor samme mal og rammer for ny 
strategi som den nåværende strategiplanen. Strategi 2021-2024 skal legge føringer 
for en periode der en må balansere mellom arbeid med å utnytte foretakets 
samlede ressurser på en bedre måte og stramme prioriteringer på den ene siden, 
og ambisiøse mål for kvalitet, pasientsikkerhet og faglighet på den andre siden. 
 
Foretakets verdier er «respekt – faglig dyktighet – tilgjengelighet – engasjement». 
Verdiene er godt forankret i organisasjonen, men det vil gjennomføres en 
vurdering av om det er behov for en justering av disse.  
  
I fornyet nasjonalt, regionalt og lokalt målbilde ligger det et handlingsrom. 
Grimstad-rapporten er et eksempel, dersom den blir vedtatt ihht anbefalingene, vil 
den kunne gi gode muligheter for en faglig styrking utover det en kunne se ved 
utarbeidelse av foretakets nåværende strategiplan. Kommunenes strategiske 
forskningsorgan-rapporten fra HelseOmsorg21-prosessen er et annen premiss 
som vil kunne styrke akademisering av helse og omsorg i Agder og som henger 
godt sammen med campus-ambisjoner. Den nye strategien for samhandling i OSS, 
bygger opp om det samme. God samhandling med kommuner og universiteter er et 
konkurransefortrinn for Agder i nasjonale prosesser. 
 
Administrerende direktør vil legge stor vekt på å oppnå målene i Utviklingsplan 
2035 som omhandler sykehus i nettverk. Gode formuleringer fra utviklingsplanen 
må konkretiseres og arbeides videre med, som: «Alle medarbeidere og 
omgivelsene oppfatter og handler ut fra at SSHF er ett helseforetak og ikke en 
samling av selvstendige sykehus og virksomheter», «forpliktelse til samarbeid 
mellom sykehusene, positiv omtale av kollegaer, og gjensidig hjelp og støtte», 
«faglig anerkjennelse av virksomheten ved nabosykehusene og raushet i 
oppgavefordeling», og «skape tillit mellom fagpersoner». 
 
For å oppnå et sykehus i nettverk i en periode med stram økonomi, er nettopp 
raushet og gjennomgående tillit viktige elementer for utviklingen av sykehusets 
kultur og samarbeidsmønstre.  
 
Faglig utvikling, pasientsikkerhet, kvalitet og økonomi henger tett sammen. 
Strukturer på tvers av klinikkene som KOM-programmet og styrkede fagråd blir 
viktige verktøy for å oppnå helhet i foretaket.  
 
Administrerende direktør vil holde styret orientert gjennom prosessen. Se 
vedlagte milepælsplan. 
 
 


