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1. Styret godkjenner den fremlagte Utviklingsplan 2040.  
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Bakgrunn og prosess 

Hvordan skal vi løse det økende behovet for spesialisthelsetjenester og gi alle i Agder god 
pasientbehandling de neste 15-20 årene? Sørlandet sykehus HF (SSHF)s Utviklingsplan 2040 skal gi 
planer for dette. SSHF har fått i oppdrag å oppdatere utviklingsplanen innen 1. mai 2022. Oppstart og 
rammer for arbeidet med Utviklingsplan 2040 ble vedtatt i styremøtet 9. juni 2021, og justert 
mandat for prosessen ble vedtatt i styremøtet 15. september 2021.  

Utviklingsplan 2040 legger vekt på endringer i kontekst siden Utviklingsplan 2035; som endrede 
demografiske framskrivinger, endret pasientrolle, endrede bo- og arbeidsmarkedsforhold, 
oppgraderte veger, uforutsigbar sykdomsutvikling, ny teknologi, nye arbeidsformer og nye 
kompetansebehov hos arbeidstakere. Den korte tidshorisonten for planarbeidet ga ikke rom for 
større analysearbeid, Utviklingsplan 2040 inneholder derfor områder for utredninger som skal 
vurderes gjennomført før neste gang utviklingsplanen skal oppdateres om 4-5 år.  

Arbeidet med utviklingsplanen har involvert bredt. Ledere og medarbeidere ved Sørlandet sykehus 
HF, tillitsvalgte, verneombud, brukerutvalg, ungdomsråd, Universitetet i Agder og Helsefellesskapet i 
Agder har vært med i møter og workshops i perioden mellom august og november 2021.  

Høringsversjonen ble godkjent av styret i møtet 29. November. Styret vurderte det slik at planen 
svarer ut kravene i «Veileder for arbeid med utviklingsplaner». Planen bygger på «Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023» og «Utviklingsplan 2035 Sørlandet sykehus HF». Den allerede vedtatte 
«Strategi 2021-2024 Sørlandet sykehus HF» utgjør den kortsiktige delen av planen.  

 

Høringsversjonen til Utviklingsplan 2040 Sørlandet sykehus HF ble sendt ut til høringinstansene 13. 
desember 2021 og har vært til bred høring til medarbeidere i sykehuset, kommuner, brukere, 
samarbeidspartnere og andre interessenter. Alle som har ønsket å sende inn høringsinnspill er gitt 
muligheten til det. Høringsfristen var 15. mars 2022.  

I tillegg til å være åpen for høringsuttalelser har sykehusledelsen i høringsperioden blant annet 
etablert en egen hjemmeside for Utviklingsplan 2040, skrevet kronikk som er publisert i avisene i 
Agder, og deltatt på møter med politikere og frivillige.  



2 

Utkastet til utviklingsplanen er videre bearbeidet på grunnlag av høringsuttalelsene. Alle 
høringsuttalelsene er blitt vurdert av hele foretaksledelsen, publisert på SSHFs nettsider, 
oppsummert og forelagt styret ved denne behandling av det endelige planforslaget. Vedlegget 
“Behandling av høringsuttalelser til Utviklingsplanen 2040” beskriver SSHFs vurdering av 
høringssvarene. Versjonen som nå er sendt ut, er sendt ut for styrebehandling. Eventuelle endringer 
og korrekturlesning av dokumentet vil skje etter møtet. 

Administrerende direktør har i høringsperioden lagt opp en prosess med egne møter for 
foretaksledelsen, avdelingslederne og tillitsvalgte, der en har jobbet videre med å konkretisere 
utvalgte utredninger som skal gjennomføres frem mot neste oppdatering av utviklingsplanen. 
Følgende aktivteter har vært gjennomført siden høringsversjonen ble sendt ut: 

  



3 

Oversikt over høringsuttalelsene 

SSHF har mottatt 32 høringsuttalelser til Utviklingsplan 2040. Uttalelsene fordeler seg slik: 

● 9 + 4 fra kommuner og fylkeskommuner + KOSS/regionråd/samarbeid 
● 6 fra interne avdelinger/fagmiljø  
● 4 fra arbeidstakerorganisasjoner og verneombud 
● 2 fra pasient- og brukerorganisasjoner 
● 7 fra andre høringsinstanser 

Det er kommet inn mange gode og omfattende høringssvar, alle er gjennomgått og drøftet av 
foretaksledelsen. Gjennom vedlagte oppsummering (vedlegg 3) forsøkes det å gi et bilde av 
hovedtrekkene i høringssvarene. Det er først og fremst kritiske innspill og innspill til endring som er 
gjengitt. Den eneste måten å få full oversikt over uttalelsene, er å lese hvert enkelt svar i sin helhet. 
Samtlige høringsuttalelser finner du på https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2040.  

I revidert versjon er det i liten grad referert til enkeltuttalelser. Flere av argumentene som er 
fremkommet gjennom uttalelser, er imidlertid innarbeidet i endelig versjon (versjon med spor 
endringer, vedlegg 2). 

Overordnede hovedtrekk i høringene 

I høringsbrev for Utviklingsplan 2040 etterspurte Sørlandet sykehus HF tilbakemeldinger fra 
medarbeidere i sykehuset, kommuner, brukere, samarbeidspartnere og andre interessenter. 
Høringsinnspillene er forsøkt gruppert etter kapittelinndelingen i Utviklingsplan 2040. 

Det oppleves som stor enighet rundt det overordnede utfordringsbildet for foretaket og hva som 
kreves for å møte disse utfordringene. Følgende var det i stor grad tilslutning til:  

● De store linjene i utfordringsbildet: 
○ Demografi  
○ Rekruttering og tilgang på helsepersonell 

● At kommunene og SSHF skal jobbe sammen om å løse utfordringene: 
○ Hvordan man organiserer tjenester på tvers 
○ Unngå konkurranse om helsepersonell - heller samarbeide 
○ At teknologi vil bidra til gode løsninger 

● At de utvalgte pasientgruppene er svært viktige å ha et helhetlig tilbud til 
● At kultur, ledelse og arbeidsmiljø er svært viktig 
● At det må tilrettelegges for å utdanne flere, også lokalt  
● At det skal satses på forskning 
● At det trengs penger til bygg, både nye og eksisterende  

Videre er de overordnede linjene i kommentarene, knyttet til:  

● Utadvendt sykehus: 
○ Det stilles spørsmål ved om ambulerende team og hjemmeoppfølging er så 

kostnadseffektivt som planen gir inntrykk av. Kostnader og gevinstrealisering 
etterlyses 

○ Det etterlyses vurdering av ivaretakelse av kvalitet i kommunikasjon med pasienten 
uten direkte kontakt (kroppsspråk, ‘stemning’, mv), samt risiko for 
overdiagnostisering ved bruk av teknologi pga ‘sikkerhetsmargin’ 

○ Det etterlyses hvordan ambulerende team og hjemmesykehus skal gjøres konkret 
mellom SSHF og kommunene, for likeverdig og uavhengig tilbud 

● Det er bekymring vedrørende nok døgnplasser generelt. Tallgrunnlag og utarbeidet 

https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2040
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kunnskapsgrunnlag blir etterspurt 
● Spørsmål og bekymring rundt bemanning og økonomi, inkludert fleksibilitet og sterke 

fagmiljø, effektivisering og attraktivitet 
● Barn og unge: 

○ Dimensjonering og organisering av tilbud for psykisk helse 
○ Antall sengeplasser, oppfølgingskapasitet og hvilke oppgaver kommunen forventes å 

ta  
● Skrøpelige eldre: 

○ Realisme i teknologibruk og hjemmebehandling 
○ Savner spesifikk satsning på geriatri og alderspsykologi 

● Det etterspørres konkretisering og tydeliggjøring av mål, ansvar og konsekvenser i kostnader 
og ressurser. Primært innen presiserte pasientgrupper og bruk av teknologi 

● Aktører utover SSHF og kommunene utdyper hvordan de kan spille en viktig rolle i 
helsetjenester framover 

● Det påpekes teknologioptimisme, hvor det stilles spørsmål ved om de aller sykeste, brukere 
med lav digital kompetanse og fremmedspråklige er hensyntatt 

● Det ytres ønske om økt tilbud, tjenester og plasser på ulike lokasjoner hos SSHF 
● Psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling 

○ Stiller spørsmål ved realismen i ambisjoner 
○ Melder bekymring for nedbygging i liggedøgn 

● Tydeliggjøring av ivaretakelse av brukerstemmen blir etterspurt - både i prosjekt, utvikling og 
“drift” 

I vedlagt gjennomgang av høringsinnspillene er vurderingene av høringssvarene beskrevet. Generelt 
er det vesentlig å påpeke at utviklingsplanen ikke vil konkretisere samtlige elementer, da noen av 
elementene er for detaljert for en utviklingsplan (her og nå), mens andre vil skrives ut på et senere 
tidspunkt i handlings- og strategiplaner eller gjennom videre utredninger. 

Detaljering av utredninger 

Som nevnt har den korte tidshorisonten for planarbeidet ikke gitt rom for større analysearbeid. 
Utviklingsplan 2040 inneholder derfor områder for utredninger som skal vurderes gjennomført før 
neste gang utviklingsplanen skal oppdateres om 4-5 år.  

Oppsummering fra arbeidet med å konkretisere seks sentrale utredninger som skal gjennomføres 
frem mot neste oppdatering er lagt ved styresaken i vedlegg 4. De seks områdene er valgt ut fra sin 
strategiske betydning. I tillegg til disse seks peker utviklingsplanen på flere andre områder som 
trenger videre utredninger. Disse vil det også jobbes videre med. De seks utredningene er: 

1. Spesialiserte sentre 
2. Hjemmeoppfølging og FACT-team 
3. Arbeidsmiljøsatsing 
4. Bemanningsframskrivinger og rekruttering 
5. Optimal arealutnyttelse 
6. Akuttmedisinsk kjede 

Hver utredning har en definert ansvarlig som har fasilitert workshop med foretaksledelsen og 
avdelingssjefene på sykehuset hvor detaljering av innholdet er definert.  
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Administrerende direktørs vurderinger 

Arbeidet med utviklingsplan 2040 ble igangsatt i høsten 2021, med bred involvering av interessenter. 
Utviklingsplanen har vært tema i flere styremøter høsten 2021 og planen ble sendt på høring 13. 
desember 2021 frem til 15. mars 2022. Det er kommet mange gode innspill som er hensyntatt i en 
oppdatert versjon. Utviklingsplan 2040 har gjennom høringsprosessen fått tilført viktige etterspurte 
konkretiseringer og innhold. Administrerende direktør merker seg enigheten som synes å være rundt 
det overordnede utfordringsbildet og hva som kreves for å møte disse utfordringene.  

Framskrivninger viser at det i et 2040-perspektiv må gjennomføres omstillinger i SSHF for å sikre 
gode helsetjenester. 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, 
flere er nå ytterligere detaljert. Tre somatiske hovedlokalisasjoner står fast, disse skal videreutvikles 
hver for seg og samlet. At vedtaket fra Utviklingsplan 2035 (gjengitt i kapittel 5.3), som binder 
endringer i arbeidsdeling nå er definert i tid, er en viktig strategisk linje i Utviklingsplan 2040.  
Arbeidet med utredninger, analyser og veivalg er nødvendig for å definere muligheter for mer 
effektiv utnyttelse av foretakets ressurser. Prosessene for dette arbeidet skal gjennomføres på en 
god, åpen og inkluderende måte. 

Det legges til grunn en optimisme med hensyn til omstillingsevne, mulighet for bedre logistikk og 
utvikling av teknologi. En solid forbedring av veinettet er vektlagt. Muligheter for å utnytte ressurser 
på tvers av foretaket og sammen med kommunene vurderes som betydelige, og særlig med tanke på 
potensialet som ligger i økt hjemmeoppfølging. Regionen har en omstillingskapital i at det er høy tillit 
mellom sykehus og kommuner i Agder. 

Rekrutteringsutfordringer vil være et sentalt område å jobbe med. Derfor er 
bemanningsframskrivninger blant de seks første utredningene. Utredningsarbeidet frem mot neste 
oppdatering skal gjennomføres i gode, transparente og forutsigbare prosesser.  

Administrerende direktør mener at det i planprosessen er gjort solide vurderinger på tross av den 
korte tidshorisonten. Det har vært vektlagt en åpen prosess med stor grad av involvering. 
Administrerende direktør mener at utviklingsplanen med vedlegg gir et solid grunnlag for å vedta en 
langsiktig hovedretning for utvikling av SSHF frem mot 2040.  

Ved styrets godkjenning av Utviklingsplan 2040, vil planen, sammen med Strategi 2021-2024 
oversendes Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022. 

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta den endelige versjonen av Utviklingsplan 2040. 
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