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Oppdatert Mandat for Utviklingsplan 2040 for SSHF 
 

Bakgrunn 
I oppdrag fra HSØ RHF, skal helseforetakene oppdatere sine utviklingsplaner innen 1. mai 2022. SSHF 

vedtok utviklingsplan 2035, 12.04.2018 (sak 029-2018). Mye arbeid ble lagt ned i 2035-planen. 

Denne oppdateringen av utviklingsplanen må sees på som en rullering av eksisterende planverk og den må 

svare ut føringer i Veileder for arbeid med utviklingsplaner og bestillingen fra Helse Sør-Øst. Rammer for 

perioden 2021-2024 er lagt i ny strategiplan vedtatt av styret 23. mars 2021, så arbeidet med 

utviklingsplanen vil primært ha et 2040 fokus. 
 

Mål og forventede gevinster 
Arbeid med utviklingsplanen er en kontinuerlig prosess som bidrar til å sikre at SSHFs plandokumenter 
tar foretaket iriktig retning. Utviklingsplanene understøttes av strategiplaner med kortere 
tidshorisont. Arbeid med utviklingsplaner må sees på som en rullering av eksisterende planverk, og 
figuren må sees som en illustrasjon av modell. Det er ikke lagt så konkrete planer for kommende 
utviklingsplaner. 
 

 
 

 
Figur: Langsiktig utviklingsarbeid - rullering av planverk 

 

I utviklingsplanen settes rammer for hvordan helseforetaket vil utvikle sin virksomhet for å møte 

fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. Den skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene 

(virksomheten) i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 

Utviklingsplanen skal sikre at SSHF også i fremtiden kan tilfredsstille eiers krav og befolkningens behov for 

sykehustjenester med tilstrekkelig kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Planen skal adressere foretakets 

langsiktige bærekraft, og definere nødvendige prosesser i lys av framskrivninger. Det legges til grunn 

nasjonale og regionale føringer. 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan og veilederen presiserer at denne utviklingsplanen skal fokusere på 

utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette arbeidet skal være basert på felles planlegging og utvikling i 

helsefellesskapene.  

Gitt den korte tidsrammen i prosjektet vil utviklingsplanen bygge på Utviklingsplan 2035. Denne 
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utviklingsplanen vil prioritere å beskrive konsekvensen av endrede forutsetninger, utviklingstrekk og 
føringer siden forrige plan. I tillegg vil utviklingsplanen fokusere på de temaene fra Nasjonal helse- og 
sykehusplan og veilederen som er nye siden forrige plan. 

 
Planene skal bygge på og ta utgangspunkt i felles metodikk for framskrivning, med nødvendig tilpasning til 

lokale forhold. Framskrivninger skal derfor være en del av arbeidet. Planen skal ha en langsiktig og en 

kortsiktig del. Den kortsiktige delen anses ivaretatt av Strategi 2021-2024. 

Oppgave 

I revidering av utviklingsplan 2040 legger Helse Sør-Øst RHF og Nasjonal helse- og sykehusplan føringer 
for hva som skal omtales i denne oppdateringen.  

Ifølge veileder og HSØ sin styresak skal utviklingsplanen særlig vurdere følgende pasientgrupper: 
• Barn og unge 

• Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblem 

• Skrøpelige eldre 

• Personer med flere kroniske lidelser 

 

Videre beskrives temaer som særskilt skal beskrives: 
• Helsefellesskapet 
• Det utadvendte sykehus 
• Bruk av teknologi 
• Akuttmedisinsk kjede 
• Organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
• Psykiske helsevern og tverrfaglig rusbehandling 
• Beredskap pandemi 
• Folkehelse og forebygging 
• Habilitering 
• Styrket samarbeid på tvers av lokalisasjoner og virksomheter i samme foretak 

 

I tillegg kommer generelle temaer beskrevet fra veilederen: 
• Organisering og ledelse  
• Samhandling og oppgavedeling  
• Kompetanse  
• Teknologi og utstyr  
• Bygg 

 
Da det er stor overlapp mellom pasientgruppene “skrøpelig eldre” og “personer med flere kroniske 

lidelser” vil disse sees i sammenheng. Videre vil vi knytte flere av de særskilte temaene (helsefellskap, 

utadvendte sykehus, teknologi, folkehelse og forebygging samt habilitering) inn mot de særskilte 

pasientgruppene. 

Arbeidet med utviklingsplanen skal være basert på åpenhet, involvering og forutsigbarhet. 
Helsefellesskapet, brukere, ansatte og andre samarbeidspartnere skal involveres i arbeidet. 
Det skal lages en egen kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplanen. Arbeidet skal ta høyde for 

utarbeidet interessentanalyse som omfatter både interne og eksterne interessenter. Det skal utarbeides 

en internettside som skal være åpen for alle hvor mandat, prosjektsammensetning, delutredninger, utkast 

til utviklingsplan, tidslinje og milepæler med mer skal være tilgjengelig for alle.
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Føringer, forutsetninger og avgrensninger 
Følgende føringer legges til grunn i arbeidet med å revidere utviklingsplan: 

● Veileder for arbeidet med utviklingsplaner, vedtatt av HSØ RHF styret i sak 148-2020 
● Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
● Styremøte HSØ RHF 22.04.2021sak 043-2021. 
● Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035 

● SSHFs utviklingsplan 2035 og tilhørende styrevedtak 

● SSHFs strategi 2021-2024 
● Planen skal også bygge på nasjonale og regionale vedtak, planer og føringer for helsevesenet. 

Spørsmål av overordnet strategisk karakter som fremkommer i planprosessen skal legges frem for 

styringsgruppen. 

I følge Veileder for arbeid med utviklingsplan skal utviklingsplanen ha en lang planhorisont på 15 år, og ha 

en kort planhorisont på 4 år. Det er således valgt at utviklingsplanen skal se frem mot 2040. Styret ved 

SSHF vedtok strategiplan 2021-2024, 23.03.2021. Dette dekker den kortsiktige planhorisonten. Denne 

strategien er godt forankret i foretaket og delplaner og handlingsplaner understøtter denne i et 

planhierarki.  

 

Figur:  Planhierarki SSHF 

Veilederen har kun en “veiledende” struktur på innholdsfortegnelsen. For å sikre en god knytning 
mellom Utviklingsplanen og Strategiplanen benyttes strukturen fra Strategiplanen 2021-2024 i 
oppdatering av utviklingsplanen. Temaene som skal omtales, inkludert de særskilte pasientgruppene, er 
således knyttet opp mot hovedkapitlene fra strategiplanen: 

1. Kvalitet i pasientforløp 
2. Ledelse, organisasjon og kultur 
3. Forskning, nyskapning og innovasjon 
4. Teknologi og bygg. 

  

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/1217/148-2020%20Vedlegg%20-%20Revidert%20veileder%20for%20arbeidet%20med%20utviklingsplaner.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2020/1217/148-2020%20Vedlegg%20-%20Revidert%20veileder%20for%20arbeidet%20med%20utviklingsplaner.pdf
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
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
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Regional%20utviklingsplan_endelig%20og%20godkjent%20versjon.pdf
https://sshf.no/Documents/ENDELIG%20SSHF%20Utviklingsplan%202035%20og%20strategi%202018%202020.pdf
https://sshf.no/Documents/ENDELIG%20SSHF%20Utviklingsplan%202035%20og%20strategi%202018%202020.pdf
https://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styrem%C3%B8teprotokoll%202018/-%202018-04-12%20Styreprotokoll%20SSHF%2012%20april%202018%20-%20sign.pdf
https://sshf.no/Documents/2021-03-24%20Strategi%202021-2024%20fullversjon.pdf
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Revidering av utviklingsplanen vil holde en stram struktur og det sikres at den svarer ut bestillingen 
beskrevet ovenfor innenfor den stramme tidsrammen som er gitt for arbeidet. I tillegg til forventninger til 
prosess, mål, framdriftsplan og prosjektsammensetning, beskriver oppdatert mandat følgende premisser og 

føringer lagt til grunn for arbeidet med denne revideringen: 

 
● 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 teknologisk 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 på delplaner fra strategien  

• Ekstern kvalitetssikring eller ROS analyse anses ikke som nødvendig
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Roller og ressurser 
Styret vedtar utviklingsplanen og skal holdes orientert gjennom prosessen. 

Administrerende direktør er prosjekteier, og foretakets ledergruppe supplert med FTV, HVO, 

brukerrepresentant er styringsgruppen. Det etableres en prosjektgruppe med prosjektleder, 

samhandlingssjef, tillitsvalgt, og stabsdirektørene. 

Dialogmøtet (hvor tillitsvalgte og verneombud møter foretaksledelsen), brukerutvalget og 

helsefellesskapet skal systematisk brukes som referansegrupper. 

I tillegg til prosjektorganisasjonen vil det foregå interne prosesser for å sikre bred involvering av egne 

fagmiljøer og ansatte, og på den måten få en god informasjonsutveksling i SSHF. 
 
 

 
 

Figur: Prosjektorganisasjon Utviklingsplan 2040
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Tidsplan 
Prosjektet skal planlegge og gjennomføre arbeidet slik at en utviklingsplan kan legges frem for foretakets 

styre i april 2022. Før planen vedtas, skal planen på 3 måneders høring. Et høringsutkast må derfor være 

ferdig desember 2021. 

 

Vedlagt følger en foreløpig fremdriftsplan for prosjektet. 

 

 

Figur: Foreløpig fremdriftsplan - Utviklingsplan 2040 


