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Utviklingsplan 2040



Prosess
• Veileder fra HSØRHF i april-mai 2021
• Styret vedtok mandat i september 2021
• Involverende prosess september-november 

2021
• Mange forfattere, sammenskriving
• Høringsversjon til styret november 2021
• Innarbeide evt innspill fra styret
• Høringsperiode til 15. mars 2022                  

(3 måneder. Språklig forbedringsarbeid.)
• Innarbeide innspill fra høring, utsendelse til 

styret 20. april
• Vedtakssak i styremøte 27. april 2022
• Frist HSØRHF 1. mai 2022



Mandat utviklingsplan (september-styremøtet 2021)
Hovedveivalgene fra Utviklingsplan 2035 står fast:

• Det forventes ingen vesentlige endringer i akuttfunksjonene og funksjonsfordelingen mellom 
sykehusene i årene framover.

• Det er behov for en kontinuerlig utvikling med tilpasning av virksomheten til befolkningens 
behov, den medisinske og teknologiske utviklingen og de rammene eierne definerer.

• Sykehusene må samarbeide i nettverk for å utnytte de samlede ressursene optimalt og levere en 
best mulig spesialisthelsetjeneste til Agders befolkning

Utviklingsplan 2040 bygger på Utviklingsplan 2035 og Strategi 
2021-2024

• De tre ‘lykkes med’ -områdene står fast
• Bygger også på delplaner fra strategien
• Ekstern kvalitetssikring eller ROS analyse anses ikke som nødvendig



Arbeid med utviklingsplanen - en kontinuerlig prosess
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Involvering UP2040 1/2

Bilateralt samarbeidsmøte UiA/SSHF
Tidspunkt: 07.09.21 kl 14:00-17:30
Deltakere: Representanter fra SSHF og UIA
Agenda: Informasjon om Utviklingsplan 2040 og Strategi 
2021-2024 for SSHF samt UIA’s Strategi 2021-2024 samt 
fokus på forskning, utdanningssamarbeid, 
forskningsdrevet innovasjon og tjenesteinnovasjon

Digital avdelingsledersamling
Tidspunkt: 02.09.21 kl 12:00-16:00
Deltakere: Foretaksledelse, avdelingssjefer, tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter
Agenda: Gruppearbeid (klinikkvise) knyttet til 
konsekvensen av framskrivingene og trendene for 
klinikkene og SSHF samt “Lykkes med områdene” frem 
mot 2040

ADs fellesmøte med klinikkledelsene
Tidspunkt: 01.09.21 kl 15:00-17:00
Deltakere: Foretaksledelsen, avdelingssjefer, 
enhetsledere, seksjonsoverleger, klinikkstaber, tillitsvalgte 
og brukerrepresentanter
Agenda: Prosjektet gjennomgikk bakgrunn, mandat, 
framskrivinger og trender, interessenter og prosjektrisiko 
samt prosjektplan og møtearenaer

TV dialogmøte og brukerutvalg
Tidspunkt: 13.09.21
Deltakere: Representanter fra SSHF ledelsen samt 
tillitsvalgte og brukerutvalget 
Agenda: Gjennomgang av Utviklingsplan 2040 med fokus 
på revidert mandat

Workshop pasientgruppe: Barn og unge
Tidspunkt: 27.09.21 kl 12:00-13:30
Deltakere: Representanter fra BUA SSK og SSA, Regional 
intensiv habilitering (RIB), ABUP og KOM-programmet
Agenda: Gjennomgang av pasientforløp eller diagnoser 
som har potensiale for forbedring samt 
mulighetspotensiale for disse gruppene på kort og lang 
sikt

Ungdomsrådet
Tidspunkt: 18.10.21
Deltakere: Ungdomsrådet, representanter fra SSHF 
ledelsen samt PwC
Agenda: Overordnet gjennomgang av arbeidet med 
utviklingsplan 2040 samt gjennomgang av workshop barn 
og unge - med fokus på innspill fra ungdomsrådet



Involvering UP2040 2/2
Workshop helsefellesskapet
Tidspunkt: 20.10.21
Deltakere: 50+ representanter fra OSS, AU-OSS, OSO og 
AU-OSO, samt kommuneoverleger
Agenda: Gruppearbeid knyttet til tre av de sentrale 
pasientgruppene, helsetjenester i hjemmet og 
utfordringsbildet i Agder

I tillegg til nevnte møter er det gjennomført tre møter med styringsgruppen, her hovedverneombud, representanter fra tillitsvalgte og brukerrådet deltar. 
Det er også gjennomført flere møter med prosjektgruppen og foretaksledelsen.

TV dialogmøte og brukerutvalg
Tidspunkt: 25.10.21
Deltakere: Representanter fra SSHF ledelsen samt 
tillitsvalgte og brukerutvalget 
Agenda: Gjennomgang av status Utviklingsplan 2040 

Workshop pasientgruppe: Skrøpelige eldre og 
multimorbide
Tidspunkt: 29.10.21
Deltakere: Representanter fra geriatri og alderspsykiatri
Agenda: Utvikling mot 2040 for denne pasientgruppen

ADs fellesmøte med klinikkledelsene
Tidspunkt: 03.11.21 kl 15:00-17:00
Deltakere: Foretaksledelsen, avdelingssjefer, 
enhetsledere, seksjonsoverleger, klinikkstaber, tillitsvalgte 
og brukerrepresentanter
Agenda: Prosjektet gjennomgikk bakgrunn, mandat, 
framskrivinger og trender, interessenter og prosjektrisiko 
samt prosjektplan og møtearenaer

Fysisk avdelingssjefsamling
Tidspunkt: 04.11.21 kl 11:30-16:00
Deltakere: Foretaksledelse, avdelingssjefer, 
seksjonsledere somatikk og KPH, tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter
Agenda: “Scenarier” for 2040

TV temamøte 
Tidspunkt: 08.11.21
Deltakere: Representanter fra SSHF ledelsen samt 
tillitsvalgte
Agenda: Videre arbeid med “Scenarier” for 2040



Innspill fra tillitsvalgte i drøftingsmøte 24.11.21
• Fremheve utfordringer med å rekruttere og beholde fagfolk – med styrking av: 

• Rekrutteringstiltak bl.a faglig utvikling, teamarbeid og godt arbeidsmiljø
• Måling av kompetanseutvikling
• Hva som ligger i ‘målrettet og systematisk kompetanse’
• Behov for medarbeidere med fagbrev/fagutdanning i tillegg til campus sør og samarbeid med UIA 

• Det kan bli endringer i behandlingsmetoder som får konsekvenser for hele behandlingskjeden –
bør fremheves mer

• Tydeliggjøre og fremheve tilliten til fagmiljøene og ha mindre fokus på kontroll og omstilling
• Er planen for preget av de økonomiske bekymringene og har for lite faglige ambisjoner?  
• Ledelse- handler også om faglig utvikling/kompetanse og systematisk forbedring, ikke bare 

økonomisk omstilling
• Vektlegges teknologi for mye? Er det realistisk? 
• Medisinsk teknisk utstyr – for lite fokus i planen
• Tillitsvalgte opplever seg involvert i planarbeidet
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Kapittel 5: Veivalg frem mot 2040



Sammenhenger i kapitlene

0. Innledning

Endrede rammebetingelser
Utfordringsbildet
Hemmere og fremmere
Lykkes-med-områder
Strategisk søyle – utredninger 
fram mot neste UP 

1. Kvalitet i pasientforløpet
Kvalitetssystem og data-høsting
Mål for områder i NHS (utadvendt 
sykehus,helsefellesskap, 
akuttmottak, akuttmedisinsk 
kjede, beredskap)
Mål for pasientgrupper i NHS 
(barn/unge, psykisk helse/TSB, 
ROP, skrøpelige eldre)

2. Ledelse, organisasjon og 
kultur
Ledere og medarbeidere for 
morgendagens utfordringer
Morgendagens organisering
Desentralisert legeutdanning
Økonomisk handlingsrom

3. Forskning, nyskapning og 
innovasjon
Gode strukturelle rammer for 
forskning
Kliniske studier
Nytt, nyttig, nyttiggjort

4. Teknologi og bygg
Nybygg (psykisk helse, 
akuttbygg, kvinne/barn), 
Vedlikeholdspakker, 
ambulansestruktur
State of the art medisinsk teknisk 
utstyr
Standardisere IKT, digitalisering

5. Oppsummering

Identifisere områder for 
utredning til neste UP
Utrede områdene
Transparente, forutsigbare og 
involverende prosesser

Faglige mål

Kunnskapsbasert 
prioritering som 
underbygger faglige mål

Virkemidler som 
underbygger faglige mål

Arealer og infrastruktur som 
underbygger faglige mål



PRIORITERINGER

Foretakets tre 
hovedlokalisasjoner ligger fast, og 
de tre somatiske sykehusene skal 
videreutvikles hver for seg og 
samlet. 
Det må foretas prioriteringer i 
«årene framover», som forstås 
som perioden fram til neste 
oppdatering av utviklingsplan. 



«I et 2040-perspektiv må utviklingsplanen 
ta høyde for forventet demografisk 
utvikling, økt sykdomsbyrde, utfordringer 
med tilstrekkelig bemanning og 
fragmenterte forløp. (…)
Digitalisering, en mer optimal 
arbeidsdeling og samhandling med 
kommunene og mellom foretakets 
sykehus står sentralt. Dette skal gjøres 
samtidig med å videreutvikle kvalitet og 
pasientsikkerhet.»

Hemmere og fremmere



• Et robust norsk helsevesen med høy kvalitet
• Våre gode fagmiljøer- medarbeidere
• Å satse på arbeidsmiljøet
• Pasientenes medvirkning
• Omstillingsevne
• Digitalisering
• Nye veger
• Samarbeid med UiO, UiA
• Utnyttelse av ressurser på tvers i SSHF
• Utnyttelse av ressurser i samhandlingen med 

kommunene
• Mer omfattende arbeidsdeling mellom 

profesjonene

Optimistisk grunnsyn – mulighetene ligger i:



Arbeidsmiljø, arbeidsglede og faglig utvikling

• Med økt fokus på effektive driftsmodeller må det 
samtidig jobbes for å øke arbeidsglede og 
redusere stress hos medarbeidere

• Ledere må ha kompetanse på faktorer som 
fremmer arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø 

• Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av psykologisk 
trygghet, meningsfullt arbeid, involvering, og 
faglig utvikling
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• Helsepyramiden illustrerer et 
helsesystem

• Laveste Effektive Omsorgsnivå (LEON) 
• Tjenester lavere i pyramiden kan 

leveres til flere, med lavere kostnader 
og ved lavere behov for spesialisering. 
Ved å levere tjenesten på sitt 

• Pasienter med mer spissede 
helseutfordringer, blir håndtert av 
spesialisert kompetanse høyere i 
pyramiden

Utnytte helsepyramiden, laveste effektive omsorgsnivå



Hjemmeoppfølging av pasienter



Videre utredning 
Sammen med pasienten – for pasienten

Kvalitet og pasientsikkerhet: Jevnlig rullering av Plan for kvalitet og pasientsikkerhet
Strategisk utvikling av forskning og innovasjon: Jevnlig rullering av Plan for forskning og forskningsdrevet 
innovasjon.
Samhandling, helsefellesskapet: 

Felles utredning om hvilke tjenester som skal utføres på hvilket nivå i helsepyramiden, i lys av felles analyser.

Utrede mulighetene for bedre helsetjenester for befolkningen gjennom mer optimal samlet ressursbruk og styrket 
samarbeid om hjemmeoppfølging (kompetanseutvikling, teknologi og prosedyrer) med kommunene. Prøve ut nye 
arbeidsformer sammen med kommunene. 

Utrede mulighetene i en bredere faglig profil på FACT-team.
OU-prosess akuttbygg SSK: Potensialet for videreutvikling av akuttmottakene ved SSA og SSF skal utredes parallelt 
med arbeidet av nytt akuttbygg SSK 

Eksisterende struktur: Rullering av delplaner
Eksisterende struktur; Helsefellesskapet

Eksisterende struktur: Akuttbygg SSK
Må identifisere rammer og struktur



Videre utredning
Kultur for helhet og samarbeid

Bemanning: Jevnlig rullere Plan for å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. 
Bemanning, kompetanse: 

Satse på et godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og muligheter for faglig utvikling. 

Utrede mulighetene som følger av desentral medisinutdanning og samarbeidet med UiA om øvrige helseprofesjoner.
Utrede mulighetene for å etablere en felles utdanning med kommunene på universitetsnivå i kvalitetsforbedring. Utrede 
kommende bemanningsutfordringer og konsekvenser for vaktlag og organisering av tjenestene.

Utrede framtidig behov for, og bruk av, ulike yrkesgrupper, utdanningsretninger og legespesialiseringer (eksempelvis 
akutt- og mottaksmedisin, og akuttsykepleie).

Utrede muligheter i oppgaveglidning mellom yrkesgrupper og hva innføring av ny teknologi betyr for arbeidsprosessene.
Ledelse og organisasjon: 

Videreutvikle hensiktsmessig struktur og ledelsesform for økt internt samarbeid, bruk av ny teknologi, mobilitet og 
fjernbehandling, hjemmeoppfølging. Samhandlingsledelse, teknologiledelse, omstillingsledelse.



Videre utredning
Økonomisk bærekraft

Strategiske investeringer: Jevnlig rullering av Plan for investeringer
Fremtidig bærekraft:

Utrede muligheter for tilpasninger i driften, identifisere tiltak som gir økt kapasitetsutnyttelse på tvers og 
produktivitetsvekst i somatikk og psykisk helsevern og avhengighet.

Planlegge videreutvikling av hver hovedlokalisasjon hver for seg og sammen i lys av framskrivninger av 
befolkning og muligheter i utvikling av veinettet og teknologi.  

Vurdere å etablere spesialiserte sentre som fordeler og samler pasientgruppe mellom de tre sykehusene 
(inkluderer muligheter ved framtidig redusert reisetid for pasienter og medarbeidere, medisinske og 
teknologiske endringer).

Utrede mulighetene i optimal arealutnyttelse i etterbruksplan ved utflyttede arealer.



• Samhandling, helsefellesskapet: 
• Hvilke tjenester på hvilket nivå i helsepyramiden, i 

lys av felles analyser.
• Bedre helsetjenester og mer optimal samlet 

ressursbruk og styrket samarbeid om 
hjemmeoppfølging med kommunene. Prøve ut nye 
arbeidsformer sammen med kommunene. En 
bredere faglig profil på FACT-team. 

• Prosjekt for akuttmedisinsk kjede
• Bemanning, kompetanse: 

• Et godt arbeidsmiljø, arbeidsglede og muligheter for 
faglig utvikling. 

• Kommende bemanningsutfordringer og 
konsekvenser for vaktlag og organisering av 
tjenestene

• Oppgaveglidning mellom yrkesgrupper, betydningen 
av ny teknologi for arbeidsprosessene. Framtidig 
behov for, og bruk av, ulike yrkesgrupper, 
utdanningsretninger og legespesialiseringer. 

• Mulighetene ved desentral medisinutdanning og 
samarbeidet med UiA om øvrige helseprofesjoner. 
En felles utdanning med kommunene på 
universitetsnivå i kvalitetsforbedring. 

• Ledelse og organisasjon: 
• Hensiktsmessig struktur og ledelsesform for økt 

internt samarbeid, bruk av ny teknologi, 
mobilitet og fjernbehandling, 
hjemmeoppfølging.

• Fremtidig bærekraft 
• Videreutvikling av hovedlokalisasjonene hver for 

seg og sammen.  
• Tilpasninger i driften, identifisere tiltak som gir 

økt kapasitetsutnyttelse på tvers og 
produktivitetsvekst i somatikk og psykisk 
helsevern og avhengighet.

• Spesialiserte sentre som fordeler og samler 
pasientgruppe mellom de tre sykehusene 

• Optimal arealutnyttelse i etterbruksplan ved 
utflyttede arealer.

• Plan for utvikling av ambulansetjenesten
• Akuttbygg SSK og OU-prosess SSA og SSF
• Dialog med eier om vedlikeholdspakker bygg

Utredes til neste utviklingsplan - oppsummert

Understrek: Komplettert med sentrale prosesser nevnt i utviklingsplanen



Utredningsarbeidet skal planlegges og gjennomføres
godt

Transparent 
Involverende
Forutsigbart
Framoverskuende

Medarbeidere
og ledere Pasienter, 

brukerutvalg

Tillitsvalgte og 
verneombud

Kommunene

Gode prosesser
ved SSHF
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Forslag til vedtak



Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til å sende den fremlagte 
versjon av Utviklingsplan 2040 på høring. 
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