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1 Bakgrunn for saken 
I oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, skal helseforetakene oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. 
Administrerende direktør la frem rammer til prosess og mandat i junistyremøtet med oppdatert mandat i 
septemberstyremøtet. Styret fikk en orientering om status i oktoberstyremøtet. 
 
Oppdatert mandat hadde følgende presiseringer: 

● Hovedveivalg fra Utviklingsplan 2035 står fast. 
● Utviklingsplan 2040 bygger på Utviklingsplan 2035 og Strategi 2021-2024 med tilhørende 

delplaner og handlingsplaner. 
● Utviklingsplanen vil ha en kapittelstruktur som harmonerer med strategidokumentet fremfor den 

veiledende struktur fra “Veilederen for arbeid med utviklingsplaner”. 
● Utviklingsplanen vil prioritere å beskrive konsekvensen av endrede forutsetninger, utviklingstrekk og 

føringer siden forrige plan i tillegg til de temaene fra Nasjonal helse- og sykehusplan og veilederen 
som er nye siden forrige plan. 

● Styrebehandling av høringsutkast er endret fra styremøte i desember til styremøte i slutten av 
november. 

● ROS analyse anses ikke som nødvendig ettersom hovedveivalgene står fast. 
● Krav om ekstern kvalitetssikring er fjernet fra veilederen og ansees ikke som nødvendig av Helse 

Sør-Øst RHF. 

Utviklingsplaner utgjør kontinuerlige prosesser, og er et viktig ledelsesverktøy som bidrar til at foretaket 
utvikles i riktig retning. Framskrivninger i et 2040-perspektiv viser behov for nytenkning og endring for en 
bærekraftig utvikling.  

 
 
Oppdatering av Utviklingsplan 2040 har hatt knappe tidsrammer, fra HSØRHF vedtok veileder 1 for 
arbeidet 22. april 2021. I perioden frem mot neste oppdatering vil SSHF gjennomføre utredninger og 
analyser for å identifisere langsiktige tiltak og for å sikre kompetanse og kapasitet. 

 

                                                      
1 043-2021 Premisser og føringer for arbeidet med lokale utviklingsplaner.pdf (helse-sorost.no) 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2021/0422/043-2021%20Premisser%20og%20f%C3%B8ringer%20for%20arbeidet%20med%20lokale%20utviklingsplaner.pdf
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2 Saksopplysninger 

2.1 Prosess 

Styret for Sørlandet sykehus HF gjennomgikk oppdatert mandat for revidering av utviklingsplan 2040 for SSHF i styremøte 13. september. Videre ble det 
gjennomført et styreseminar 26. oktober og presentert en oppdatert status i styremøte 27. oktober.  Parallelt med dette har prosjektet fulgt planlagt 
prosjektplan (beskrevet nedenfor).  
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2.2 Sammendrag av utviklingsplanen 

SSHF har høy egendekningsgrad, og leverer gode helsetjenester. Foretaket videreutvikler en forbedrings- og 

endringskultur. I et 2040-perspektiv må utviklingsplanen ta høyde for forventet demografisk utvikling med 

færre yrkesaktive per trygdemottaker. SSHF må hente ut gevinster blant annet gjennom digitalisering, en 

betydelig tettere samhandling med kommunene og mer optimal arbeidsdeling mellom sykehusene. Dette 

skal gjøres med fokus på god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Utviklingsplan 2040 bygger på SSHFs Utviklingsplan 2035 og Strategi 2021-2024 med tilhørende delplaner . 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 og Veilederen for arbeid med utviklingsplaner har gtt føringer for 

arbeidet. Denne oppdateringen må sees som en oppdatering av eksisterende planverk. 

Mange forutsetninger og utviklingstrekk som var kjent ved forrige utviklingsplan, er fortsatt av stor 

betydning for det langsiktige bildet. Oppdatert demografi viser flere eldre, færre yrkesaktive og noe færre 

barn frem mot 2040. Utbedring av veistrekninger gir muligheter for økt mobilitet. 

Kvalitet i pasientforløp 

Sørlandet sykehus HF skal gi god og sikker pasientbehandling av høy kvalitet. Dette sikres blant annet 

gjennom utdanning av medarbeidere, videreføring av systematisk kvalitetsarbeid og økt bruk av digitale 

løsninger. I det utadvendte sykehus skal pasienten møtes fysisk og virtuelt i hjemmene. Helsefellesskapet i 

Agder skal sammen videreutvikle helhetlige pasientforløp med god brukerinvolvering. 

Nasjonal helse og sykehusplan identifiserer fire prioriterte pasientgrupper: Barn og unge, voksne med 

alvorlige psykiske lidelser og rusproblem, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

Sammensatt sykdomsbilde preger alle gruppene, og de har ofte behov for tjenester fra hele 

helsepyramiden. Individuell tilpasning og et godt koordinert tilbud fra hele helsetjenesten er viktig i videre 

utvikling. 

Frem mot 2040 vil det arbeides med en sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Dette inkluderer tettere 

samhandling, gjensidig anerkjennelse av kompetanse, standardisering, sammenhengende journal og tydelig 

ansvarsfordeling. Sammen med kommunene skal sykehuset i enda større grad unngå både unødvendige 

innleggelser og behovet for reinnleggelser. Gjennom bruk av teknologi vil ambulansetjenesten utvikles innen 

diagnostikk og behandling, og tilpasses til infrastruktur og demografi. Nytt akuttbygg planlegges ved 

Sørlandet sykehus Kristiansand, og videreutvikling av akuttmottakene i Arendal og Flekkefjord utredes. 

Digital utvikling effektiviserer mottaket, og i lys av dette er det nødvendig å vurdere behov for ny 

kompetanse og omorganisering. 

Sørlandet sykehus HFs beredskap må kunne håndtere både helsekriser og naturhendelser. Læring fra Covid-

19 innarbeides i planverket. Beredskapsplaner vil oppdateres basert på erfaring og regionalt planverk. 

Ledelse, organisasjon og kultur 

En av de største utfordringene vil være å ha tilstrekkelig helsepersonell. Muligheter for faglig utvikling og et 

godt arbeidsmiljø er komponenter som bidrar til å beholde medarbeidere. Det vil også være behov for å 

rekruttere gode helseledere fram mot 2040. For å møte behovet bruker Sørlandet sykehus HF 

ledermobiliseringsprogram, kompetanseutvikling og etterfølgerplanlegging. Ledere må settes i stand til å 

håndtere strammere økonomiske rammer, høyere forventninger til helsetjenester i befolkningen, og ta i 
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bruk og hente gevinster av teknologiske endringer. Det er også behov for et godt system for 

virksomhetsstyring. 

Sørlandet sykehus HF er et foretak med flere lokalisasjoner. Frem mot 2040 skal sykehus i team og team i 

sykehus videreutvikles i tråd med strategiplanens «kultur for helhet og samarbeid». Dette inkluderer tettere 

samarbeid mellom somatikk og psykisk helsevern. Sørlandet sykehus HF skal være et sykehus som er i stand 

til å endre seg i takt med nye behov, nye behandlingsformer og ny teknologi. 

Sørlandet sykehus HF skal være en attraktiv arbeidsplass, som rekrutterer dyktige medarbeidere og er i 

stand til å beholde og utvikle disse. De ulike helseprofesjonene skal utvikles slik at medarbeidere får delta i 

faglig utviklingsarbeid, både innen egen profesjon og i samarbeidet mellom profesjonene. Arbeidsdelingen 

mellom profesjonene skal preges av nytenkning, noe som kan muliggjøres gjennom enda tettere samarbeid 

med utdanningsinstitusjonene. Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo er viktige samarbeidspartnere. 

Sørlandet sykehus HF vil, sammen med samarbeidspartnerne, etablert en desentral medisinutdanning - UiO 

Campus Sør. Sammen med kommunene og universitetene er Agder en region med fremragende 

tverrprofesjonelle studieløp og praksisutplassering. 

Sørlandet sykehus HF har et betydelig investeringsetterslep som inkluderer nødvendige nybygg, 

forbedringer av hovedbygg, løpende vedlikehold og nødvendig rehabilitering. For å styrke foretakets 

økonomiske handlingsrom er det behov for økt driftsmargin, fra 3% i 2021 til 6% i perioden fremover. 

Forskning, nyskapning og innovasjon 

Sørlandet sykehus HF vil styrke helsetjenesteforskning og pasientnær forskning samt sikre både spiss og 

bredde i forskning og forskningsdrevet innovasjon. Mål om økt omfang på klinisk behandlingsforskning skal 

svares ut med etablering av enhet for klinisk behandlingsforskning, kvalitetsmåling og integrert forskning i 

pasientbehandling. Rask teknologisk utvikling, tettere brukerinvolvering og samarbeid utover tradisjonelle 

samarbeidspartnere er premissene for tjenesteinnovasjon fremover. Tverrfaglig samarbeid og 

innovasjonsarbeid med fokus på samhandling med næringslivet vil videreutvikles. 

Teknologi og bygg 

Det er behov for standardisering av teknologi og utstyr. Digitalisering gir muligheter for desentralisering, 

digitale møter og selvbetjening. Kunstig intelligens, maskinlæring og robotisering kan utnytte kliniske data 

og dermed øke presisjon og effektivitet. Det er et vesentlig investeringsbehov ved foretaket. Det inkluderer 

å ferdigstille og ta i bruk nybygg psykisk helse på Eg, samt planlegge nytt akuttbygg i Kristiansand. I tillegg 

bør et nybygg for kvinne og barn inngå i planperioden sammen med en oppgradering av de gamle fløyene i 

Arendal og Flekkefjord. En plan for vedlikehold- og oppgraderingspakker søkes etablert i dialog med eier. 

Oppsummering 

For å sikre en bærekraftig utvikling har SSHF definert overordnede veivalg som blir viktig fremover. 

Veivalgene er gruppert inn under “lykkes-med-områdene” sammen med pasienten - for pasienten, kultur for 

helhet og samarbeid og økonomisk bærekraft. I perioden fram til neste oppdatering av utviklingsplanen, skal 

utredninger med anbefalinger om mer spesifikke veivalg foreligge. 
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2.3 Videre fremdriftsplan 

Forutsatt styrets tilslutning i møtet 29. november, sendes utviklingsplanen på høring til 
brukerorganisasjoner, kommuner og andre interessenter 15. desember 2021. Høringsperioden er på tre 
måneder, frem til 15. mars. Høringsinnspillene vil bli oppsummert, referert og innarbeidet i versjonen 
som legges fram for styret ved sluttbehandling av utviklingsplanen i april 2022. Styrebehandlede planer 
skal deretter oversendes det regionale helseforetaket innen 1. mai 2022. 

  
3 Administrerende direktørs vurderinger 

I arbeidet med å oppdatere utviklingsplanen har det vært et stort engasjement, både internt og eksternt. 
Det har vært et mål å innhente interessentenes kompetanse og lagt til rette for at interessenter har blitt 
involvert og hørt.  

 

I følge Veileder for arbeid med utviklingsplan skal utviklingsplanen ha en lang planhorisont på 15 år, og ha 
en kort planhorisont på 4 år. Arbeid med utviklingsplanen er en kontinuerlig prosess og et 
ledelsesverktøy som bidrar til at SSHF utvikles i riktig retning. SSHFs strategiplan 2021-2024 utgjør 
utviklingsplanens kortsiktige del, med en fireårig tidshorisont. Administrerende direktør fremlegger nå et 
høringsdokument som svarer opp nasjonale og regionale føringer innenfor rammene fra det reviderte 
mandatet.  

Utviklingsplanen peker på ønsket utviklingsretning for helseforetaket, og hvilke mål og tiltak som er 
nødvendige for å møte framtidens behov og utfordringer for helsetjenestene i Agder. Etter mange gode 
innspill, fremlegges det nå forslag til veivalg frem mot 2040. Framskrivninger viser at det må 
gjennomføres krevende omstillinger i SSHF for å sikre gode helsetjenester i 2040. Utviklingsplanen gir 
retning for en rekke tiltak som skal bidra til en bærekraftig utvikling og helsetjenester med høy kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det er identifisert flere potensielle utredninger og analyser som skal gjennomføres frem 
mot neste revidering av utviklingsplan 2045. I prosessen med utviklingsplanen legges det til grunn en 
optimisme mht omstillingsevne, mulighet for bedre logistikk og utvikling av teknologi. Muligheter for å 
utnytte ressurser på tvers av foretaket og sammen med kommunene vurderes også som betydelige, i en 
region med høy tillit mellom sykehus og kommuner. En solid forbedring av veinettet er også vektlagt. 
Rekrutteringsutfordringer vil være krevende på lang sikt. Utredningsarbeidet som skal identifiseres i 2022 
skal gjennomføres i gode, transparente og forutsigbare prosesser.  

 

Administrerende direktør mener at utkast til høringsdokument er et godt grunnlag for å ferdigstille 
Utviklingsplan 2040 innen 1. mai 2022. Selv om det har vært knappe tidsrammer, har det vært mulig å 
hente inn faglig grunnlag og innspill fra viktige interessenter. Den utviklingsplan som nå tar form vil være 
et godt fundament for videre utvikling av helseforetaket og av spesialisthelsetjenestene til befolkningen 
på Sørlandet. Konstruktive og gode innspill fra engasjerte høringsinstanser vil styrke planen ytterligere. 

 

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta fremlagte høringsversjon. 

 


