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Behandling av høringsuttalelser til Utviklingsplan 2040 

Utviklingsplan 2040 ble sendt ut på høring 13. desember 2021 til kommuner/fylkeskommuner, 
brukerorganisasjoner/interessegrupper, private og offentlige helseinstitusjoner, 
arbeidstakerorganisasjoner, politiske partier, samarbeidspartnere med flere. Høringsfrist var 15. 
mars 2022. 

 

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 en oppsummering her forsøkes det å gi et bilde av hovedtrekkene i dem. 
Det er først og fremst kritikk 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. En fullstendig oversikt over 
høringsuttalelsene finner du på https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2040.  

I revidert versjon er det i liten grad referert til enkeltuttalelser. 

 

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 fremover og hva som kreves 
for å møte disse utfordringene. Følgende var det i stor 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:  

https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2040
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● 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 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 
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. 
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Høringsuttalelser basert på aktuelle kapitler i utviklingsplanen 

0. Innledning

 

 

0.2 Endrede forutsetninger og utviklingstrekk siden UP35 

En rekke høringsinstanser etterspør mer detaljerte beskrivelser av den demografiske utviklingen. 
Enkelte mener at etableringen av Morrow vil gi en befolkningsøkning som framskrivingene ikke tar 
høyde for. Videre etterspørres det ytterligere beskrivelser av hvordan fleksibilitet i personell, 
kompetanse, areal, bygg og utstyr vil møte de framtidige behovene til en aldrende befolkning. 

Utviklingsplanens tekst “vedvarende dreining mot dag- og polikliniske tilbud” bekymrer mange av 
respondentene. Flere mener at eksisterende døgnkapasitet for skrøpelige eldre og psykisk syke (både 
barn og voksne) allerede er lav, og kan ikke se for seg ytterligere reduksjon uten å gå på bekostning 
av kvalitet og pasientsikkerhet. Flere eldre, vedvarende folkehelseutfordringer i Agder og økt behov 
innen psykisk helse i løpet av pandemien er hovedbegrunnelsene for at antall sengeplasser bør økes 
heller enn reduseres. Felles planlegging og kunnskapsgrunnlag for total sengekapasitet i Agder 
gjennom Helsefellesskapet etterspørres. 

Den skisserte teknologiske utviklingen skaper bekymringer for at den del grupper i befolkningen vil 
falle utenfor (digitalt utenforskap). Flere høringsinstanser savner bredere omtale av dette temaet. 

Noen få respondenter påpeker andre elementer ved sykdomsutvikling som gjør situasjonen 
uforutsigbar, inkludert tropiske sykdommer og multiresistente mikrober. Disse trekkene øker krav til 
beredskap. Mer konkret læring fra pandemien trekkes fram av enkelte. 

Enkelte høringinstanser trekker fram at ideelle og frivillige organisasjoner kan spille en større rolle 
for pasientene i framtiden, og savner omtale av dette i utviklingsplanen. Helsepersonell kan frigjøres 
til helseoppgaver mens aktiviteter, sosiale treff og erfaringsdeling kan ivaretas av organisasjonene. 
Behov for samarbeid med pårørende, brukere og deres organisasjoner, samt samarbeidspartnere 
utenfor Agder blir løftet fram. Dette kan også relateres til bærekraftsmål #17 Samarbeid.  

Mange respondenter savner et tydeligere brukerfokus i utviklingsplanen, spesielt hvordan brukere 
involveres i utviklingen av helsetjenestene.  

 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSBs hovedalternativ (MMMM) for demografiske framskrivninger ligger til grunn for 
utviklingsplanen. Dette er tatt inn som en presisering i teksten i kap. 0.2. I tillegg benyttes 
Sykehusbyggs framskrivinger for kapasitet og aktivitet, og det er disse som tydelig viser en forventet 
dreining mot dagbehandling og poliklinikk. SSHF mener det er viktig at partene i Helsefellesskapet får 
et felles kunnskapsgrunnlag og en omforent forståelse av framskrivingsmodellene og 
forutsetningene, før diskusjonen om konkrete sengeplasser tas videre. 
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For å belyse konteksten i Agder bedre, er det tatt inn et nytt avsnitt i kap. 0.2 om folkehelse i Agder 
og forsørgerbrøk pr kommune. 

Ulike pasientutfordringer ved å bruke digitale løsninger er tydeliggjort i kap. 0.2 (‘Endret 
pasientrolle’).  

Det er lagt til at læring og oppfølging av pandemien er viktig. Dette er tatt inn i kap. 1.6 om 
beredskap.   

Muligheten for involvering av frivillige og ideelle organisasjoner er kort beskrevet i kap. 0.2 under 
‘Helsepyramide’.  

SSHF er enig i at brukerinvolvering bør komme tydeligere fram i utviklingsplanen. Samarbeid utover 
helsetjenesten og involvering av brukere er tatt inn som et nytt avsnitt i kapittel 0.2. 
Brukerinvolvering er et gjennomgående tema som gjelder på tvers av pasientgrupper.  
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1. Kvalitet i pasientforløp 

 

 

1.1 Systematisk kvalitetsarbeid 

Enkelte respondenter poengterer behov for kontrollert systematisk arbeid etter virksomhetens og 
lovverkets krav, ved hjelp av interne revisjoner. Koblingen mellom HMS, arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet ønskes synliggjort bedre. Noen respondenter savner omtale av kvalitetsutvikling for 
spesifikke grupper, som gentest av kreftpasienter. Maskinlæring og kunstig intelligens blir tatt fram 
som et eksempel på et felt hvor SSHF, forskningsmiljø og helsenæring kan samarbeide om 
utviklingen. 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Tydeliggjøring av sammenhengen mellom HMS, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet er tatt inn i kap. 
1.1. De øvrige kommentarene er dekket av mer kortsiktige planer - spesielt delplan for kvalitet og 
pasientsikkerhet (ferdigstilles i 2022), og i plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon. For å 
gjøre innholdet i delplanene tydeligere, er det lagt til et nytt kapittel - 0.5 - som beskriver hovedtema 
i planene. Lovmessige krav har SSHF rutiner for å følge opp, og omtaler disse derfor ikke i 
utviklingsplanen.  

 

1.2 Det utadvendte sykehus 

De fleste høringsinstansene stiller spørsmål om hvordan det utadvendte sykehus skal realiseres i 
praksis, og hvorvidt det er en effektiv og bærekraftig løsning. Mange av høringsinnspillene peker på 
behov for å konkretisere organisering, ansvar og oppgavedeling i ambulerende tjenester, 
hjemmesykehus og digitale tjenester. Det etterspørres en tydeliggjøring av hvordan ambulante 
tjenester blir likeverdige når avstanden til sykehusene er ulik, og tidligere erfaring tilsier at kapasitet 
til ambulering er begrenset. Ulik organisering og ulik ressurstilgang i kommunene trekkes fram som 
utfordringer som må tas høyde for når tilbudet utformes. Dimensjonering, måltall og tilgang til felles 
digitale plattformer trekkes fram. En samlet vurdering av risiko, gevinster, kostnader og ressursbruk - 
inkludert reisetid for helsepersonell - er ønsket. Dette vil gi omforente og avstemte forventninger 
mellom kommunene og SSHF. 
 
Mange av høringsinstansene peker på mulige utfordringer ved avstandsoppfølging og 
fjernovervåkning av sykdomsutvikling. Noen pasienter har lav digital kompetanse, motvilje mot 
oppfølging gjennom skjerm eller utfordringer ved digital kommunikasjon. Den menneskelige 
relasjonen til behandler må ivaretas. Sikkerhetsmargin bygget inn automatiske systemer kan gi 
overbehandling, og må tas høyde for i evalueringsdesign for digitaliseringsprosjekter.  
 
 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF mener høringsinnspillene peker på viktige elementer som må utvikles videre i 
Helsefellesskapet. Av den grunn er det ikke er naturlig at UP 2040 går langt i detaljbeskrivelsen av 
disse elementene, fordi det vil både være å forskuttere løsninger på ensidig grunnlag, men også 
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potensielt stå i veien for en helt nødvendig felles involvering og eierskap til løsningene. Det er tatt 
inn i kap. 1.2 en presisering av at konkretisering, gevinster, risiko, og ressursbruk må gjøres i 
samarbeid med kommunene i Helsefellesskapet, og ta hensyn til at kommunene er ulike på en del 
områder. 
 
Ulike pasientutfordringer ved å bruke digitale løsninger er tydeliggjort i kap. 0.2 (‘Endret 
pasientrolle’). Pasienter som ikke behersker teknologi vil bli ivaretatt med gode løsninger (4.1 ‘2040 
perspektiv’). SSHF er enig i at det er viktig å opprettholde sentrale verdier i møte med pasient når 
teknologi innføres. 
  
 
  

1.3 Helsefellesskap 

Flere av høringsinstansene påpeker at ‘Barn og unge’ som prioritert pasientgruppe ikke har 
tilstrekkelig fokus i Helsefellesskapet.  Tilbudet til barn og unge er sentralt for møte utfordringene nå 
og fremover, og det må sikres et godt nok tilbud både kapasitets- og kvalitetsmessig. 
Samhandlingsråd for barn og unge blir foreslått. 

Oppgavedeling mellom SSHF og primærhelsetjenesten, samt bekymringer om hvordan ulikheter 
mellom kommunene skal løses, tas opp som et tema av flere.  

En rekke høringsinstanser, både offentlige og andre organisasjoner, fremmer spesifikke løsninger 
eller ‘krav’ om dimensjonering av ulike tilbud på enkelte lokasjoner.  

 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF støtter vurderingen om at ‘Barn og unge’ trenger økt fokus, og vil foreslå i Helsefellesskapet å 
opprette samhandlingsråd for denne pasientgruppen. Dette er tatt inn i utviklingsplanen i kapittel 
1.3 og 1.4.1.  

Felles utvikling av oppgavedeling, pasientforløp og sømløse overganger vil utarbeides sammen med 
kommunene, og dette er presisert i 1.3 (‘Trender og utvikling mot 2040’). SSHF mener det er svært 
viktig at alle aktørene i Helsefellesskapet har en felles forståelse av framskrivinger for forventet 
behov og aktivitet. Dette er lagt inn som en presisering av utredningsbehovet.  

 

1.4 Særskilte pasientgrupper 

1.4.1 Barn og unge 

Psykisk helsevern for barn og unge er en gjennomgående bekymring hos mange høringsinstanser.  
Sykehusets kapasitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien oppleves ikke tilstrekkelig til å 
understøtte kommunenes arbeid med bedre tverrfaglig og tidlig innsats. Utviklingsplanens 
forventning om ‘tverrfaglig utredning i førstelinje’ ansees som krevende av flere. Det er en uttalt 
bekymring rundt kommunenes evne til å imøtekomme krav til førstelinjeutredning og påfølgende 
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negative konsekvenser for pasienten. Det rettes derfor ønske om gjennomgang av tilbud, 
organisering og ansvarsforhold i PHV for barn og unge på tvers av SSHF og kommunehelsetjenesten.  

Mange høringsinstanser er bekymret for reduksjon i døgnplasser og hva det betyr for den framtidige 
kapasiteten for barn og unge, spesielt innen psykisk helse. Økning i angst og spiseforstyrrelser tas 
opp som spesielt utfordrende, og tiltak for tilstrekkelig kapasitet etterlyses. Noen nevner pandemien 
som en forklaringsfaktor for økningen. Det er kommet flere ulike kommentarer på type tilbud og 
antall plasser på ulike lokasjoner, samt etablering av flere FACT-ung tilbud. I tillegg til psykisk helse, 
er fremtidig kapasitet for nyfødtintensiv nevnt som en bekymring. 

Flere høringsinstanser savner en tydeliggjøring av brukermedvirkning i utvikling av tjenesten, og 
hvordan frivillige og ideelle organisasjoner kan spille en rolle for barn og unge. I tillegg etterlyses 
omtale av barn som pårørende (barn av voksne pasienter, eller søsken til pasienter). 

Samhandlingsråd for barn og unge blir foreslått (se også innspill til 1.3 Helsefellesskap). Enkelte 
høringsinstanser ønsker mer detaljerte beskrivelser av eksisterende tilbud for ulike pasientgrupper 
eller behandlingsformer, som fedme, spiseforstyrrelser, angst, habilitering.  

 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF støtter at en gjennomgang av tilbud, organisering og ansvarsforhold i psykisk helsevern for barn 
og unge vil være nyttig, og har tatt inn dette inn i kap. 1.4.1.  

Spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser som har økt i løpet av pandemien er en alvorlig situasjon 
som må løses på kort sikt, ikke i et 15 års-perspektiv.  

SSHF er enig i at det må være tilstrekkelig og faglig riktig dimensjonert sengekapasitet for denne 
pasientgruppen. I følge framskrivingene fra SSB, vil barnepopulasjonen i Agder være 5,5% lavere i 
2040 enn i 2021. Sammen med framskrivinger av aktivitet (behov for spesialisthelsetjenester), ligger 
dette til grunn for den utviklingen som er skissert for ulike typer tilbud. En nasjonal oversikt viser at 
det samlede tilbudet for psykisk helsetjenester i Agder ligger noe under snitttet, der 
spesialisthelsetjenester ligger noe over snittet og primærhelsetjenester ligger under snittet. Dette er 
en utfordring som må løses i fellesskap mellom nivåene. 

Involvering av brukere er sentralt i utvikling av helsetjenesten, og er tatt inn i kapittel 0.2 som et 
gjennomgående tema som gjelder på tvers av pasientgrupper. Muligheten for involvering av frivillige 
og ideelle organisasjoner er kort beskrevet i kap. 0.2 under ‘Helsepyramide’. Barn som pårørende er 
kort nevnt i 1.4.1, men ikke utdypet ettersom fokuset er på pasienter med behov for langvarige 
helsetjenester. Forslag om Samhandlingsråd for barn og unge i Helsefellesskapet er beskrevet i kap. 
1.3 og 1.4.1. 

SSHF har valgt en kortfattet form på utviklingsplanen. Det er derfor ikke tatt inn detaljer om 
eksisterende tilbud.  
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1.4.2 Psykiske helsevern og tverrfaglig rusbehandling 

Flere høringsinstanser er bekymret for framtidig reduksjon i døgnplasser, og mener at antallet 
døgnopphold allerede er på et lavt nivå. Reduksjon av sengeplasser til pasienter som trenger 
samtidige tjenester fra primær- og spesialisthelsetjeneste trekkes frem som utfordrende for 
kommunene. Differensiert behandlingstilbud og flere pasientstyrte senger etterlyses. 
Framskrivingsgrunnlaget, og spesielt nedgangen i liggedøgn, er ikke tydelig nok til å forstå hvordan 
resultatene har fremkommet. 

Et innspill går på tematisering av hva er psykisk sykdom og hva er livsbelastninger som hører 
menneskelivet til og som ikke skal følges opp i helsevesenet.  

Bruk av frivillige organisasjoner, likemannsarbeid og erfaringskonsulenter trekkes fram som mulige 
virkemidler for å gi pasientgruppen bedre livskvalitet. 

 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Døgnplasser bør brukes der døgnbehandling er eneste alternativ. Plassering i av døgnplasser i ulike 
lokasjoner blir sett på i regionsvise funksjonsutredninger. SSHF mener det er svært viktig at alle 
aktørene i Helsefellesskapet har en felles forståelse av framskrivinger for forventet behov og 
aktivitet. Dette er lagt inn som en presisering av utredningsbehovet i kap. 1.3.  

Kommentar rundt livsbelastninger er lagt til i 1.4.2. 

Involvering av frivillige og ideelle organisasjoner er tatt med i kap. 0.2 under avsnittet om  
Helsepyramide. 

 

1.4.3 Voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

Kommunene ønsker at anbefalingene fra samhandlingsrådet for psykisk helse og rus fjernes i sin 
helhet fordi de ikke er realitetsbehandlet i Helsefellesskapet. Det trekkes frem som utfordrende for 
de kommunale tjenestene å skaffe et tilstrekkelig tilbud når alvorlige syke pasienter må vike for 
personer dømt til behandling. Rus og psykisk er et område hvor kommunene ønsker et mer proaktivt 
samarbeid med sykehuset for framtidsrettet faglig utvikling av det totale tjenestetilbudet. 

Enkelte høringsinstanser ber om at forventningen om bruk av teknologi for denne pasientgruppen 
nyanseres. I tillegg er det kommentert presiseringer om poliklinisk behandling og FACT-team. 

 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF har presisert at anbefalingene fra Samhandlingsrådet ikke er vedtatt, og forkortet beskrivelsen 
noe. SSHF har forståelse for presset kommunene opplever, og støtter tettere samhandling med 
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kommunene i utvikling av tjenestetilbudet. Tett samhandling og felles utvikling av helsetjenester og 
pasientforløp er tatt inn i utviklingsplanen i kap. 1.2 og 1.3, og gjelder alle pasientgrupper.   

Ulike pasientutfordringer ved å bruke digitale løsninger er tydeliggjort i kap. 0.2 (‘Endret 
pasientrolle’), og anses for å dekke også voksne med alvorlige lidelser og rusproblemer.  
 
Presiseringer om poliklinisk behandling og FACT-team er tatt med i teksten.  

 

1.4.4 Skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser 

Flere høringsinstanser savner en konkret satsning på geriatri og alderspsykiatri - forstått som 
omfang, plassering og tjenestetilbud. Det er stor usikkerhet knyttet til dimensjonering av døgnplasser 
ved ulike lokasjoner, og til kapasitet hos SSHF og hos kommunene for å håndtere antallet pasienter 
når de eldste aldersgruppene vokser. Rehabilitering blir løftet fram som et fagområde som kan bidra 
til å redusere behovet for andre helsetjenester. Behov for nye enheter for krevende pasienter som 
ikke skal ha høyeste intensivmedisinske nivå tas opp som en utfordring. Mange høringsinstanser er 
bekymret for hvordan den kombinerte utfordringen av svært mange flere eldre og begrenset tilgang 
på helsepersonell skal løses.  

Ett høringssvar mener at utfordringsbildet er beskrevet for ‘rosenrødt’, og at flere utfordringer i 
omstillingene som kommer bør synliggjøres fordi det må store endringer til for å lykkes. 

Flere høringsinstanser påpeker at kognitiv svikt eller lav teknologisk kompetanse gjør bruk av 
hjemmeoppfølging eller digitale pasientforløp utfordrende å få til for de eldste. Universell utforming 
og brukermedvirkning trekkes fram som viktig. 

Ett innspill mener at skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser ikke burde vært slått 
sammen, fordi barn også inngår i pasientgruppen med flere kroniske lidelser. Antall eldre med 
funksjonshemminger vil også øke, og dette bør synliggjøres i planen.  

 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF vil jobbe videre med hvordan tilbudet til denne pasientgruppen skal utformes. Dette inngår 
blant annet i utredning av spesialiserte sentre. Utformingen av geriatrisk og alderspsykiatrisk tilbud 
krever grundige analyser, og er ikke tilstrekkelig klart for konkretisering til å kunne beskrives i 
utviklingsplanen. Rehabilitering og habilitering er lagt til i 1.4.4.  

Omfanget av den felles utfordringen for samfunnet er tatt inn gjennom å peke på at det forventes 
store omstillinger av bruk og drift av helsetjenestene for å håndtere volumet av pasienter. 

Ulike pasientutfordringer ved å bruke digitale løsninger er tydeliggjort i kap. 0.2 (‘Endret 
pasientrolle’). Pasienter som ikke behersker teknologi vil bli ivaretatt med gode løsninger (4.1 ‘2040 
perspektiv’). Kommentar om universell utforming og brukermedvirkning er tatt inn i 1.4.4. 

I kap. 1.4 er det lagt inn en presisering om at barn med flere kroniske lidelser dekkes av kap. 1.4.1. 
Funksjonshemmede eldre er lagt til som en presisering i 1.4.4. 
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1.5 Akuttmedisinsk kjede og akuttmottak 

1.5.1 Akuttmedisinsk kjede  

Helhetlig akuttmedisinsk kjede er ønsket av høringsinstansene som kommenterer på dette temaet, 
men noen er bekymret for tiden det vil ta før sømløs informasjonsflyt og fellesjournal er på plass. Det 
er ønsket at framtidig behov for intensivbehandling/-transport tydeliggjøres i utviklingsplanen. Andre 
ber SSHF være tydelige på at tilstrekkelig ambulanseberedskap opprettholdes i distriktene.  

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Det pågår parallelt med utviklingsplanen et arbeid om framtidig ambulansestruktur i Agder. Sammen 
med arbeidet i Helsefellesskapet om helhetlig akuttmedisinsk kjede, vil disse arbeidene ivareta 
innspillene om ambulanseberedskap, intensivtransport og akuttilbud. 

 

1.5.2 Akuttmottak 

Flere høringsinstanser trekker fram viktigheten av tett samhandling mellom SSHF og de kommunale 
legevaktene. Nybygg ved SSK og ombygging ved SSA løftes fram som fram som muligheter for 
bedring av samhandling, kapasitetsutvidelse og framtidige beredskapssituasjoner.Det ønskes mer 
detaljert omtale rundt disse mulighetene i utviklingsplanen. Akuttilbud for nyfødtmedisin og 
barselomsorg ved SSA er ønsket av enkelte høringsinstanser.  

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF er enig i at samlokalisering med kommunale legevakter gir positive gevinster for samhandling 
og pasientforløp. Dette er tydeliggjort i kap. 1.5. Akuttmottakene ved SSK, SSA og SSF vil 
videreutvikles både som areal og som organisasjoner i planperioden. De konkrete tiltakene er en del 
av prosjektomfanget ved nybygg eller ombygg av akuttmottakene, og omtales ikke detaljert i 
utviklingsplanen.  

Akuttberedskap for nyfødtmedisin er et spørsmål om funksjonsfordeling mer enn akuttmottak. 
Utviklingsplanen omtaler ikke endringer i funksjonsfordelinger, men i tiden fram mot neste 
utviklingsplan vil ‘spesialiserte sentre’ og ‘optimal arealutnyttelse’ være viktige utredninger. 
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1.6 Beredskap  

Flere høringsinstanser trekker fram erfaringer fra Covid-19 som bør legges til grunn for videre 
beredskapsarbeid. Behov for spesialsykepleiere, tydelige rutiner for samhandling ved 
kapasitetsutfordringer og ivaretakelse av sårbare grupper løftes fram. Felles evaluering med 
kommunene og videreutvikling av beredskapsplaner blir foreslått. 

Andre påpeker at SSHF må være klar for neste krise; enten det er cyberhendelser eller 
multiresistente mikrober.  

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSHF er enig i at Helsefellesskapet bør gjøre en felles evaluering av pandemihåndteringen, med 
hensikt å forbedre roller og samhandlingsprosedyrer i beredskapsarbeid. Dette er tatt inn i kap. 1.6.  

Cybersikkerhet er høyt på agendaen i SSHF og helse-Norge for øvrig. Temaet er kort omtalt i 
utviklingsplanen, og utdypes ikke ytterligere. Antibiotikaresistens er tatt inn som en del av avsnittet 
om sykdomsutvikling i kap. 0.2. 
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2 Ledelse, organisasjon og kultur 

 

 
2.1 Ledelse, 2.2. Organisasjon og 2.3 Kultur for helhet og samarbeid (samlede innspill og vurdering) 

Flere høringsinstanser peker på at rammene må legges bedre til rette for at ledere skal kunne utøve 
relasjonell ledelse. Faktorer som nevnes for å bidra til dette er økt kompetanse og redusert tidsbruk 
på rapportering, samt bedre opplevelse av ansvar og myndighet. Enkelte påpeker behov for 
evaluering av ledelse og av effekter for brukerne av gjennomførte endringer i organisasjonen.  

Når det kommer til organisering, ble det av enkelte understreket viktigheten av balansert fordeling 
av fag og funksjoner mellom lokalisasjonene. 

Flere høringsinnspill løfter viktigheten av HMS og gode arbeidsforhold, og ønsker at dette komme 
tydeligere fram i planen. Arbeid for heltidsstillinger støttes, med presisering om at heltidsstillinger 
må oppleves håndterbare for medarbeiderne slik at kan ‘stå i’ heltid hele arbeidslivet. Noen savner 
en beskrivelse av hvordan potensielle negative konsekvenser av ulike former for fleksibilitet skal 
håndteres - hvordan ivaretas faglig utvikling, medbestemmelse og forutsigbarhet i praksis ved 
fleksible løsninger. Forsterket partssamarbeid om målrettede arbeidsmiljøtiltak som verner de 
ansatte og styrker de helsefremmende faktorene blir foreslått som en løsning.  

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Ledelse og arbeidsmiljø er svært viktig for medarbeidernes trivsel. SSHF har i dag konkrete planer og 
tiltak for å bedre både arbeidsmiljøet og ferdighetene hos lederne. For å belyse temaet ytterligere, 
vil det i etterkant av utviklingsplanen bli gjennomført en utredning om arbeidsmiljø ved SSHF. 
Helsefremmende tiltak og forsterket partssamarbeid er elementer til utredningen. Utredningen vil gi 
verdifulle innspill til hvilke eksisterende tiltak som fungerer, og hvor det er gap mellom behov og 
iverksatte tiltak. Viktigheten av godt arbeidsmiljø for pasientsikkerhet er tatt inn i kap. 1.1. 

Flere av innspillene er dekket på kort sikt av målområdet ‘Ledelse, organisering og kultur’ i 
Strategiplan 2021-2024. Evalueringer er viktig og kan inkluderes i handlingsplaner, men er utenfor 
utviklingsplanens omfang.  

SSHF er enig i at det er viktig å finne løsninger på hvordan også fleksible ordninger kan gi 
medarbeiderne medbestemmelse, forutsigbarhet og faglig utvikling. Dette er tatt inn i kap 2.3. I kap. 
2.4 ‘2040 perspektiv’ er det tatt inn en ny setning om håndterbar arbeidsbelastning og balanse 
mellom jobb og fritid. 

Et overordnet veivalg som ligger fast fra utviklingsplan 2035, er videre utvikling av alle foretakets tre 
lokalisasjoner. I etterkant av utviklingsplanen, vil det bli gjennomført en utredning om spesialiserte 
sentre. Team i sykehus, organisering og samhandling mellom lokalisasjoner vil bli berørt i denne 
utredningen. 

 

2.4 Bemanning, utdanning, rekruttering og kompetanse 
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Høringsinstansene ser samme utfordring som SSHF for fremtidig bemanning, og flere påpeker at 
denne utfordringen ikke bare gjelder sykehuset, men også kommunene. Noen uttrykker bekymring 
for at spesialisthelsetjenesten og kommunene vil konkurrere om ansatte, i stedet for å samarbeide. 
Andre mener at selv om flere oppgaver kan løses på et lavere nivå i helsepyramiden, vil det 
fremdeles være udekket behov for personell.  

Tiltak for å få flere arbeidstakere til å stå lenger i jobb blir etterspurt, med henvisning til kartlegging 
gjennomført av Senter for Seniorpolitikk og FAFO. En del av høringsinstansene ønsker et større fokus 
rundt SSHF som arbeidsgiver, og hvordan sykehuset tar innover seg økt krav til balanse mellom jobb 
og fritid. Tiltak som styrker SSHFs omdømme bør identifiseres, og ønsketurnus spilles inn som et 
forslag.  

Noen høringsinstanser påpeker behovet for å tenke nytt rundt samarbeid og oppgavedeling, og se på 
hvordan pårørende, brukere og organisasjoner vil kunne bidra for å møte økende behov. 

Enkelte innspill påpeker behov for å utdanne personell innen spesifikke fagområder, som 
psykologspesialister, bioingeniører eller økning i LIS1-plasser.  En økning i sykepleiere med 
mastergrad trekkes fram som et virkemiddel for å få flere phd’er blant sykepleiere på sikt.  
 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Innspillene berører viktige sider ved en av helsetjenestens hovedutfordringer.  SSHFs delplan for å 
utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere beskriver konkrete tiltak som skal 
gjennomføres de neste fire årene for å forbedre situasjonen. Kap. 0.5 er lagt til med en beskrivelse av 
hovedinnholdet i delplanene. SSHF er enig i at man bør samarbeid framfor å skape en konkurranse 
om arbeidskraften. I kap. 2.4 er det tatt inn en ny setning om å utvikle tiltak for rekruttering i 
fellesskap med kommunene. 

I etterkant av utviklingsplanen bli gjennomført en utredning om arbeidsmiljø. Kartleggingen fra 
Senter for Seniorpolitikk og FAFO ferdigstilles i april 2022, og vil tas inn i utredningen om 
arbeidsmiljø. Ønsketurnus anses ikke som et relevant tiltak. Balanse mellom jobb og fritid tas inn 
som et utviklingstrekk i 2.4. 

SSHF er enig i at samarbeid med individer og organisasjoner utenfor Helsefellesskapet er viktig. Dette 
er tatt inn som en generell betraktning i kap. 0.2.  

Under ‘utdanning og rekruttering’ i 2.4 er det tatt inn noen flere navngitte utdanninger og 
spesialiteter. Dette kapitlet må ikke forstås som en komplett oversikt over utdanninger og behov, til 
det er temaet for omfattende til å dekke i et kort avsnitt. Økning av LIS1-stillinger er utenfor SSHFs 
mandat, og er ikke tatt inn i planen. Økning i antall sykepleiere med mastergrad kan være relevant 
for pdh-rekruttering, men er ikke tatt inn i planen. Det vil gjennomføres en utredning om 
bemanningsframskrivinger og rekruttering som detaljerer behov for ulike fag på ulike tidspunkt.  
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2.5 Desentralisert legeutdanning - UIO Campus Sør 

Flere høringsinstanser løfter behovet for å etablere psykologutdanning i Agder, og etterspør tydelig 
støtte fra SSHF. SSHFs ønske om å bruke alle tre sykehusene som læringsarenaer for Campus Sør 
problematiseres noe, og det etterspørres en gjennomgang av ressursbehov og reisekostnader før 
læringsarenaer konkluderes. 
 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Etablering av psykologiutdanning  er viktig, og SSHF presiserer sin støtte til dette i kap. 2.5. 
Bekymringen rundt tre læringsarenaer ved Campus Sør vil ivaretas i detaljeringen av praktisk 
gjennomføring av Campus Sør. 

 

2.6 Styrket økonomisk handlingsrom 

Noen høringsinstanser stiller spørsmål ved om det er realistisk å få til den skisserte omstillingen på 
200MNOK, uten at det går utover driften og pasientene. Det uttrykkes bekymring for at kostnader til 
nødvendig vedlikehold vil gå på bekostning av pasientene, og enkelte høringsinstanser maner til 
politisk press for å få bedre finansiering..  

Enkelte savner omtale av behandling som kan forhindre inngrep eller (re-)innleggelser, som bedre 
bruk av tverrfaglig kompetanse, habilitering og ergoterapi.  

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Sykehusets økonomiske situasjon er krevende. For å imøtekomme fremtidige behov vil det være 
vesentlig å sikre økt produktivitet. SSHF har god dialog med RHF HSØ som eier om økonomiske 
rammer, krav og løsninger.  

Habilitering er tatt inn i kapittel 1.4.4. 
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3 Forskning, nyskapning og innovasjon

 

3.1 Forskning og forskningsdrevet innovasjon 

Noen av høringsinstansene påpeker at det er behov for økt forskerkompetanse på pasientnært nivå, 
følgeforskning og samhandlingsforskning. Det er etterspurt samhandlingsforskning med spesielt 
fokus på geriatri, innvandring /migrasjonshelse, e-helse/telemedisin, pasientforløp, helseøkonomi og 
styringsmodeller. Uansett forskningstema må brukermedvirkning være godt definert og ivaretatt.  

Det er videre etterspurt tydelig retning og ambisjonsnivå for samarbeid blant annet med kommuner,  
utdanningsinstitusjoner som Campus Sør og alle landets sykehus. Strategi for samarbeid med 
kommuner bør være i tråd med OSOs allerede vedtatte visjoner, mål og strategier. Oppbygging av 
kliniske studier bør understøttes av et forskningsnettverk for forskere og PhD-kandidater.  

Enkelte høringsinstanser påpeker at ledere på alle nivå må bidra til å skape et godt klima for kliniske 
studier, og involvere seg i forskningen. Konkrete mål og oppfølging av resultater fra forskning 
etterspørres. 
 

SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Temaene som høringsinnspillene tar opp inngår allerede i plan for forskning og forskningsdrevet 
innovasjon. I kap. 0.5 er det lagt inn en oversikt over alle delplanene og deres hovedtema, samt 
linket til den fullstendige versjonen av delplan for forskning og forskningsdrevet innovasjon. 

 

3.2 Tjenesteinnovasjon 

Kommentarer rundt behov for mer brukerinvolvering og høy teknologioptimisme kan knyttes til 
dette kapitlet, selv om svært få av høringsinstansene har gjort det eksplisitt. 

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Involvering av brukere er sentralt i utvikling av helsetjenesten, og er tatt inn i kapittel 0.2 som et 
gjennomgående tema som gjelder på tvers av pasientgrupper. Ulike pasientutfordringer ved å bruke 
digitale løsninger er tydeliggjort i kap. 0.2 (‘Endret pasientrolle’). Tydeliggjøring av gevinster ved 
teknologiprosjekter er omtalt kort i kap. 4.1. 
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4 Teknologi og bygg

 

4.1 Teknologi  

Mange av høringsinstansene påpeker behov for økt samarbeid rundt teknologi. Det er sentralt med 
samarbeid med Sykehuspartner i anskaffelse for bedre utnyttelse og utvikling av regionale IKT-
løsninger. Videre er samarbeid mellom SSHF, kommuner, UiA, helsenæring og brukere i utvikling, 
utprøving og bruk av kunstig intelligens viktig.  

Teknologioptimismen er påpekt av flere som noe høy i Utviklingsplan 2040. Planen beskriver store 
forventninger til helse- og effektiviseringsgevinster, og en del respondenter savner bedre 
konkretisering av gevinstene - ikke minst for pasientene.  

En del høringsinstanser påpeker at økt bruk av teknologi kan gi utfordringer hos spesielt sårbare 
grupper. Pasienter med psykisk uhelse eller lav kompetanse innen norsk og engelsk språk, helse eller 
teknologi vil utfordre utforming av system og tjenester. Flere høringssvar påpeker at den 
menneskelige kontakten mellom pasient og behandler fortsatt vil være viktig. 

Noen respondenter tar opp plassering av utstyr for å optimalisere bruken. På denne måten vil flest 
mulig kunne få best mulig behandling, samt mest mulig effektiv drift. 

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Samarbeid er helt vesentlig for å bruke teknologi til å utforme nye helsetjenester og pasientforløp. I 
kap. 4.1. er det tatt inn en presisering av ulike samarbeidspartnere. 

SSHF er enige i at planen anlegger en teknologioptimisme, samtidig som en kan forvente at bruk av 
ny teknologi vil være ett av de viktigste trekkene i et 20-årsperspektiv for å løse framtidens 
utfordringer. Gevinster knyttet til kvalitet, økonomi og/eller tidsbesparelser tydeliggjøres i det 
enkelte teknologiprosjekt eller business case. Kvalitetsmessige gevinster er tatt inn i kap. 4.1 under 
‘2040 perspektiv’.  

Ulike pasientutfordringer ved å bruke digitale løsninger er tydeliggjort i kap. 0.2 (‘Endret 
pasientrolle’). Pasienter som ikke behersker teknologi vil bli ivaretatt med gode løsninger (4.1 ‘2040 
perspektiv’). SSHF er enig i at det er viktig å opprettholde sentrale verdier i møte med pasient når 
teknologi innføres. 

Plassering av utstyr er vesentlig for effektiv drift, og vil inngå i utredningene om spesialiserte sentre 
og optimal arealutnyttelse. Utviklingsplanen tar ikke stilling til ny eller endret plassering av 
medisinsk-teknisk utstyr eller operasjonsroboter. 
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4.2 Bygg 

Flere av høringsinstansene mener planlagt kapasitetsøkning på sengeplasser er for knapp, spesielt 
med tanke på økningen i antall eldre, og stiller spørsmål ved hvilke kilder som er lagt til grunn for 
estimatet.  

Enkelte ønsker å se nybygg for Kvinne og barn ved SSK så tidlig som mulig i planperioden. Videre 
ønsker noen en konkret plan for oppgradering av bygningsmassen i Arendal. Videreutvikling av 
akuttfunksjonen og intensiv behandling ved SSA, samt en reetablering av nyfødtintensivavdeling blir 
nevnt spesifikt. 

Enkelte respondenter mener det det er en risiko for at økonomiske midler prioriteres til  
bygningsvedlikehold i stedet for til mer pasientrettede tiltak. Forutsetningene for godt vedlikehold 
og ivaretakelse av investeringsbehov burde bedres på nasjonalt og regionalt nivå. 

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

SSBs hovedalternativ (MMMM) for demografiske framskrivninger ligger til grunn for 
utviklingsplanen. Dette er tatt inn som en presisering i teksten i kap. 0.2. I tillegg benyttes 
Sykehusbyggs framskrivinger for kapasitet og aktivitet, og det er disse som tydelig viser en forventet 
dreining mot dagbehandling og poliklinikk. Dette er lagt inn som en kildehenvisning i kap. 4.2.  

I 4.2 ‘Kvinne og barn SSK’ er det tatt inn at dette prosjektet er aktuelt for oppstart fra og med 2028, 
når akuttbygget er ferdigstilt. Delplan investeringer beskriver investeringer i bygg og utstyr på ulike 
lokalisasjoner, inkludert SSA. Akuttmottaket ved SSA skal videreutvikles; se beskrivelse i kap. 1.5.2. 
Barnepopulasjonen i Agder forventes å synke med 5.5% fram mot 2040.  Akuttberedskap for 
nyfødtmedisin er et spørsmål om funksjonsfordeling mer enn akuttmottak. Utviklingsplanen omtaler 
ikke endringer i funksjonsfordelinger, men i tiden fram mot neste utviklingsplan vil ‘spesialiserte 
sentre’ og ‘optimal arealutnyttelse’ være viktige utredninger. 

Dagens finansieringsrammer er utfordrende. SSHF vil fortsette sin dialog med sine eiere knyttet til 
oppgraderinger og investeringer. SSHF har som hensikt å balansere innsatsfaktorene til pasientens 
beste. Delplan investeringer 2022-2025 detaljerer investeringsbehovet ytterligere.  
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5 Oppsummering

 

Høringsinnspillene til oppsummeringen er i stor grad allerede dekket av øvrige kapitler. Til sammen 
peker høringsinstansene på ønske om økt fokus på tidlig rehabilitering, styrket samarbeid mellom 
næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgssektoren, geriatri, kvinnehelse, 
samt håndtering av pasienter med begrenset mulighet for å bruke digitale løsninger. Generelt er det 
et ønske om mer konkrete og forpliktende planer og tiltak. 

Behov for å utdanne og involvere pårørende og mennesker med brukererfaring blir løftet av flere i 
høringssvarene. Høringsinnspill trekker frem at det er svært utfordrende å finne kostnadseffektive 
løsninger og samtidig ivareta et sterkt fagmiljø med fokus på gode pasientmøter.  

 
SSHFs kommentarer til høringsuttalelsene  

Det kom inn flere gode innspill, som er tatt inn i kapitlene som omtaler temaet. I kapittel 5.2.2 har 
SSHF tatt inn satsning på geriatri og alderspsykiatri. Brukererfaringer i utvikling av nye løsninger er 
presisert i kap. 5.2.3.  

SSHF er enig i at det blir krevende å finne gode løsninger som ivaretar behovene hos pasienter, 
ansatte og eiere. At det er krevende er imidlertid ingen grunn til å la være. Tvert imot må vi 
mobilisere til tverrfaglig samhandling for å finne og prøve ut nye løsninger.  
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