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1 Bakgrunn for saken 
Det er utarbeidet en plan for investeringer i SSHF for perioden 2022-2025, som en 
delplan under gjeldende strategiplan. Planen legges frem for styret til orientering. 
 

2 Saksopplysninger 
I gjeldende strategiplan er teknologi og bygg ett av fire kapitler. Planhierarkiet og 
innsatsområder er vist i nedenstående figur. Det er nå utarbeidet en delplan for 
investeringer knyttet til strategiplanen, og særlig til strategiplanens kapittel 4; 
teknologi og bygg. Siden delplanen ikke har vært ferdig før begynnelsen av 2022, 
er det valgt å utvide planperioden med 2025. 

 
Figur 1: Oppbygging og struktur av SSHFs strategi 2021-2024. 

Det overordnede målet med investeringer er å bidra til å nå de strategiske målene 
for foretaket: Vi vil utnytte teknologi effektivt for sikker og god diagnostikk, 
pasientbehandling og samhandling, og ha bygg som fremmer trygg og effektiv 
pasientbehandling. Nasjonale og regionale føringer og strategier, bl.a. regional 
strategi for teknologi og eiendom, er lagt til grunn for arbeidet med denne 
investeringsplanen. 

Sørlandet sykehus opplever at mangler og svakheter innen bygg og teknologi 
utfordrer kapasitet og kvalitet i kjernevirksomheten og hindrer 
virksomhetsutvikling. Samtidig er virksomhetsutvikling og omstilling nødvendig 
for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer. 

Med denne plan for investeringer innfører vi en mer langsiktig 
planleggingshorisont enn det som har vært vanlig i foretaket til nå. Planen angir 
mål og tiltaksområder knyttet til prioriterte satsingsområder innenfor antatt 
økonomiske rammer i planperioden. Planen vil bli oppdatert med årlige 
beslutninger og gjennomførte investeringer. Det vil i løpet av planperioden også bli 
utarbeidet mer langsiktige planer for investeringer i bygg og utstyr i sammenheng 
med økonomisk langtidsplan.    

Tilgjengelige årlige investeringsmidler er summen av SSHFs resultat (overskudd) 
fra året før + årlige investeringstilskudd fra HSØRHF + evt. frigjorte midler ved salg 
av eiendeler året før + eventuelle gavemidler. I enkelte tilfeller tilføres også 
eksterne øremerkede midler til investeringer i spesielle tiltak/prosjekter. 
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Forutsatt at SSHF oppnår budsjettert resultat iht. ØLP (60-100 mill.kr pr år), 
forventes samlede investeringsmidler i perioden 2021-2025 å bli ca. 920 mill. 
kroner, dvs. ca. 185 mill. kroner i gjennomsnitt pr. år til nye bevilgninger.   

Investeringsbehovet er stort. Vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen er mer 
enn 3 milliarder kroner. Bare deler av dette løses ved nybygg for psykisk helse og 
nytt akuttbygg i Kristiansand. De mest presserende vedlikeholdstiltakene på bygg 
er kostnadsberegnet til ca. 100 mill. pr år. For å opprettholde kvaliteten og 
gjennomsnittsalderen på utstyrsparken, må vi skifte ut MTU og annet utstyr for 
nærmere. 100 mill. kroner pr år. Kostnadene ved innføring av nye regionale IKT-
løsninger estimeres til 20-25 mill. pr år.  

I tillegg til nødvendige «vedlikeholdsinvesteringer», har vi ambisjoner om utvikling 
av virksomheten som vil kreve betydelige investeringer i både bygg, utstyr og IKT. 
I arbeidet med planen er det indentifisert en rekke ønskede strategiske 
investeringer innen bygg, MTU og IKT. Disse er i forskjellige faser av utrednings- 
og beslutningsprosessen. Enkelte tiltak er ferdig utredet, kalkulert og planlagt, og 
prioritert som en del av denne planen. Andre tiltak vil bli videre utredet og vurdert 
i løpet av planperioden. 

 
Tabell 1: Plan for investeringer i perioden 2022-2025 pr. investeringsområde. 

 
I tillegg til planer for årlige vedlikeholdsinvesteringer utarbeides det planer for 
større oppgraderinger av bygningsmassen. Et antall tiltak vil bli satt sammen til 
«vedlikeholdspakker» i størrelse 500-800 mill. kroner. Slike vedlikeholdspakker 
forutsettes lånefinansiert gjennom HSØRHF, og vil sannsynligvis ikke kunne 
gjennomføres før 2025. Administrerende direktør er i dialog med Helse Sør-Øst om 
mulig finansiering av disse tiltakene. 

 

2022 2023 2024 2025

Nødstrøm SSK videreføring 14,0              
Nødstrøm SSA 15,0              
Bad og sengerom SSA 10,0              10,0              6,0                
Bygg div. vedlikehold 38,5              35,0              45,0              49,0              
Bygg div. funksjonell tilpasning 7,4                10,0              15,0              15,0              
Sum bygg 59,9              70,0              70,0              70,0              
Operasjonsrobot SSK 30,0              
PCI-lab 3 m/ombygging 16,0              
Operasjonsrobot SSA * 30,0              
Karkirurgisk op.stue SSK * 7,0                
Bildediagnostikk 30,0              
MTU diverse 33,7              60,0              60,0              60,0              
Sum MTU 63,7              76,0              97,0              90,0              
Sum annet utstyr 5,0                5,0                5,0                5,0                
Sum ambulanser 10,0              10,0              10,0              10,0              
EPJ modernisering 1,0                5,0                20,0              
Radiologi informasjonssystem 10,0              
IKT lokale prosjekter 3,5                5,0                5,0                5,0                
IKT teknisk infrastruktur 5,5                5,0                5,0                5,0                
Sum IKT 10,0              25,0              30,0              10,0              
Avsetning for havarier 20,0              
Avsetning til klinikkenes disp. 15,0              
Sum investeringer 183,6            186,0            212,0            185,0            
*) forutsatt annen finansiering 27,0              
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Omstilling med støtte fra KOM og andre tiltak skal skape økonomisk handlingsrom 
for å øke investeringsnivået. Samtidig skal investeringene understøtte omstilling 
og oppnåelse av strategiske mål. Innenfor de økonomiske rammene må vi 
balansere investeringer mellom vedlikehold og utvikling. Investeringstiltakene 
som denne planen beskriver, er resultatet av vanskelige prioriteringer, men 
balanserer behovene for utvikling mot vedlikehold, og bygg mot utstyr/IKT 
samtidig som de støtter en helhetlig lokalisasjonsutvikling. 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Sørlandet sykehus HF har med dette fått sin første flerårige investeringsplan. SSHF 
har et omfattende behov for arealmessige oppgraderinger, nytt MTU og oppdatert 
IKT. Med mange lokalisasjoner har vi stor kompleksitet i investeringsbehovet. 
Foretakets behov for investeringer er større enn vårt økonomiske handlingsrom 
tillater.  

Plan for investeringer operasjonaliserer SSHFs strategi 2021-2024. Den er vedtatt 
mens Utviklingsplan 2040 er i høringsfase, men vurderes av administrerende 
direktør som en god plan for å bringe foretaket nærmere de langsiktige målene. 

Planen integrerer de tre lykkes-med-områdene sammen med pasienten – for 
pasienten, kultur for helhet og samarbeid og et økonomisk bærekraftig sykehus. 
Investeringer er et virkemiddel for bedre behandling for pasienten. Investeringer 
skaper muligheter for bedre samarbeid på tvers av lokalisasjoner. Hver 
lokalisasjon skal videreutvikles, og samarbeidet mellom lokalisasjonene skal 
styrkes. Investeringer gir også styrket bærekraft, gjennom bedre infrastruktur for 
sykehusdrift. 

Planen definerer foretakets muligheter for strategiske investeringer i perioden 
2022-2025. I 2025 skal planen vurderes mht. måloppnåelse, og i hvilken grad og 
på hvilken måte planen har bidratt til å styrke det systematiske arbeidet med 
investeringer. 

Administrerende direktør inviterer styret til å ta planen til orientering. 
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