
2.1. Bearbeidet oversikt over videre utredninger 

 

Blant områder for videre utredninger er det trukket fram seks områder å starte med. Disse har vært 
gjenstand for gjennomganger i samlinger med avdelingssjefer og tillitsvalgte på foretaks- og 
klinikknivå. 

1. Arbeidsmiljø 
2. Bemanningsframskrivinger og rekruttering 
3. Optimal arealutnyttelse 
4. Spesialiserte sentre 
5. Akuttmedisinsk kjede 
6. Hjemmoppfølging og FACT team 

  



Utredning: Arbeidsmiljø 

Bakgrunn 
Foretaket har i dag ulike tiltak og planer for arbeidet med arbeidsmiljø, usikkerheten ligger i om alle 
enhetene jobber tilstrekkelig målrettet, strategisk og systematisk med disse. Et godt arbeidsmiljø er 
avgjørende for foretakets evne til å rekruttere og beholde medarbeidere. Det er etablert kunnskap at 
et godt arbeidsmiljø styrker kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene. 
 
Utredningsbehov 
I en utredning vil det være sentralt å samle både utredningsbehov og aktuelle tiltak knyttet til 
arbeidsmiljø – for å sikre en helhetlig systematisk tilnærming.  
 
Både ledere og tillitsvalgte er samlet om at foretaket har tilstrekkelige tiltak, verktøy, rapportering og 
kontrollrutiner. Behovet ligger i bedre informasjon om, og opplæring i tilgjengelige verktøy. Det er et 
mål å øke bevisstheten og kunnskapen om betydningen av å arbeide med arbeidsmiljø. Tiltak på 
systemnivå bør konkretiseres til individnivå. Det bør fokuseres mer på arbeidsmiljøets betydning for 
kvalitet og pasientsikkerhet. Kartleggingsverktøy bør utvikles og forholde seg til eksisterende 
strukturer. Heller enn å sette inn nye tiltak, må eksisterende tiltak følges opp og evalueres. Nytt 
intranett vil benyttes strategisk og målrettet til dette. Sykefraværsoppfølging er et område som vil 
tydeliggjøres, og føringene på dette området vil fremheves.  
 
SSHF har tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde ledere. Det er enighet om at ledelse og lederstøtte 
bør prioriteres. Stor variasjon i lederes kontrollspenn bør evalueres og vurderes opp mot 
kunnskapsbaserte anbefalinger. Både ledere og tillitsvalgte er samlet om at det er behov for styrket 
oppmerksomhet på ledelse og forventningene til ledere. Ledere på alle nivåer ønsker mer tid til å 
utøve ledelse, motivere ansatte og vil bruke mindre tid til rapportering og administrative oppgaver. 
Bistand til administrative oppgaver, prosesstøtte og lederstøtte ved utfordrende saker fremheves 
som tiltak. Tilgangsstyrte datasystemer hindrer delegering av småoppgaver. Det bør vurderes om 
ledere på samme nivå skal ha like betingelser. Et eksempel som blir trukket frem er at tilrettelegging 
og muligheter for faglig utvikling for avdelingssjefene i dag er for ulike. Handlingsrommet til ledere på 
ulike nivåer bør gjennomgås og vurderes.  
 
Noen nye verktøy og handlingsplaner må innarbeides som f.eks risikoverktøy for seksuell trakassering 
og handlingsplan mot diskriminering. Det må tas høyde for eksponeringsfaktorene i helseforetak som 
høye krav og liten mulighet til å påvirke arbeidet, vold og trusler, turnus og nattarbeid samt 
emosjonelle krav. Etablert kunnskap fra kunnskapsoppsummeringer om arbeidstid og ulykkesrisiko, 
virkningene av hjemmekontor, trakassering og søvnproblemer samt hvilken effekt digitalisering har 
på arbeidsmiljø og helse må innarbeides. 
 
HAMU og AMU sine roller og funksjon bør evalueres med tanke på om de kan ha en mer rådgivende 
funksjon og gi beslutningsstøtte. Det er behov for økt fokus på daglig HMS-arbeid og bedre 
oppfølging av ForBedring. Det gjelder særlig for enheter som har mange «røde» indikatorer inkl. 
ledelse. Her bør man i større grad vurdere om oppfølgingen skal gjøres av ledere på nivået over fordi 
medarbeiderne ikke opplever effekt av definerte tiltak i handlingsplanen.  
 
Det bør fokuseres mer på å beholde ansatte og at de får bruke egen kompetanse og gis mulighet for 
faglig utvikling gjennom arbeidslivet. Tilgjengelige ledere, god dialog mellom ledere og medarbeidere 
gir trygghet og trivsel for medarbeiderne.  
 
Interessenter  
Klinikker, ledere, tillitsvalgte, verneombud, brukere 
 



Utredning: Bemanningsframskriving og rekruttering 
 
Bakgrunn 
SSB sine fremskrivninger viser en 9,2% befolkningsvekst i Agder frem til 2040, fra 312.000 til 341.000 
personer. Veksten skjer i aldersgruppene over 67 år, mens barn og ungdom 0-17 år har en forventet 
reduksjon på 6% i perioden, og gruppen 18-67 er nær uendret. Det blir et sterkt økende behov for 
spesialisthelsetjenester (og kommunale helsetjenester) - anslagsvis 30% økning, de neste 20 årene. 
Spesielt gjelder det for poliklinisk behandling i somatikk og psykiatri.  
 
SSHF får sitt beslutningsgrunnlag gjennom Sykehusbygg sin nasjonale fremskrivningsmodell for 
spesialisthelsetjenester. Den hensyntar den demografiske utviklingen (ICD-10 koder), og anslår 
kapasitetsbehov. Modellen viser behov for vekst i sengekapasitet, operasjonskapasitet og poliklinisk 
kapasitet med mer. Den viser også en dreining i hvilke fag en økt aldrende befolkning medfører. 
Enkelte fag anslår stor vekst, så som alderspsykiatri, ortopedi, ØNH og øye samt kreftbehandlinger. 
Modellen viser også at vekst i kapasitetsbehovet er størst for Kristiansandsområdet, men også 
betydelig rundt Arendal. Bemanningsbehov kan i noen grad utredes ut fra behovene nevnt over. Det 
forventes ikke vekst i økonomiske rammer i takt med økt behov for tjenester. Det blir behov for 
prioritering av tjenester, og ytterligere effektivisering av tjenesteytingen. Det legges til grunn en viss 
vekst i bemanning i perioden, anslagsvis 5% eller omlag 300 årsverk fra 2022 budsjettnivå, gitt 
rammene i de økonomiske langtidsplanene. I perioden frem til 2040 vil om lag 2300 av foretakets 
ansatte bli pensjonister. Inkludert turnover anslås et rekrutteringsbehov på 1200-1500 ansatte frem 
til 2040. Dette betyr i sum en rekruttering på anslagsvis 4000 personer frem til 2040. Forsørger-
brøken (antall arbeidstakere opp mot barn/unge og pensjonister) vil bevege seg fra 4:1 mot 2:1 i de 
fleste av kommunene på Agder i planperioden. Behovet for helsearbeidere vil øke betydelig. Dette vil 
fremtvinge nytenkning om arbeidsprosesser og prioritering av oppgaver og tilbud.   
 
Utredningsbehov 
Det er størst fokus på spesialsykepleiere (operasjon, intensiv, anestesi, kreftsykepleiere), leger og 
psykologspesialister. Disse gruppene forventes å få en vekst, på bekostning av andre yrkesgrupper. 
Oppgaveglidning må utredes for å finne nye løsninger for å håndtere pasientbehovene. Nivå på 
lærlingeplasser og omfanget på helsefagarbeidere må utredes. Morgendagens sykehus forventes å 
ha økt behov for fleksibilitet og fleksibel bruk av ansattegrupper er en mulighet som må ses på. Riktig 
bruk av digital kompetanse i kombinasjon med rett bruk av arbeidskraft blir sentralt, også i 
samhandlingen med kommunene. Regjeringen har nedsatt en helsepersonellkommisjon, resultatet 
fra arbeidet vil få betydning for SSHF. Innen legefagene vil robuste fagmiljøer med akseptabelt 
belastende vaktordninger, tilgang på moderne utstyr/teknologi samt tid til forskning og faglig 
fordypning være utslagsgivende for å rekruttere. Det vil bli viktig å utnytte kapasitetene på tvers i alle 
de tre somatiske lokasjonene. Større fagmiljøer og samling av ressurser i enkelte fag vil kunne være 
gunstig (se området spesialiserte sentre).  Campus Sør- legeutdanning på Sørlandet, vil være et 
bidrag for å trekke flere ressurser til landsdelen. Her forventes det å bygge opp til 40 studieplasser 
fra 2023-2025, og mulighet for flere studenter gitt utviklingen av Grimstad-rapporten. Et eventuelt 
psykologistudium i Agder vil virke positivt. Betydningen av nye veier for rekruttering må utredes.  
 
Mer fleksibel utnyttelse av arbeidstid i døgnet vil kunne bidra til økt kapasitet, da arealer er 
knapphetsfaktor. Samhandling med kommunene og pasientene, med styrket hjemmeoppfølging og 
for en optimal ressursutnyttelse mellom nivåene vil bidra. Det vil også måtte være et fokus på å 
tilrettelegge for at de eldste arbeidstagerne kan arbeide lenger enn i dag, hvor snittalder for 
pensjonering er rundt 64 år i sykehuset. 
 
Interessenter  
Interne klinikker, ledere, tillitsvalgte, verneombud, brukere, overordnet samarbeidsorgan (SSHF, UiA 
og kommunene i Agder), UIO. 



 
Utredning: Optimal arealutnyttelse 

Bakgrunn 

SSHF skal videreutvikles som foretak, og de tre hovedlokalisasjonene skal videreutvikles hver for seg. 
For å møte kravene til morgendagens spesialisthelsetjeneste må foretakets arealer utnyttes optimalt, 
og eksisterende arealer må vedlikeholdes og moderniseres. 

Utredningsbehov 

Ihht utviklingsplanen er det behov for en langsiktig plan for vedlikehold- og oppgraderingspakker av 
bygg og utstyr samt initiere del 2 av Akuttbygg-prosess; nybygg kvinne-barn SSK. Videreutvikling av 
hver hovedlokalisasjon hver for seg og sammen skal utredes i lys av framskrivninger av befolkning og 
muligheter i utvikling av veinettet og teknologi.  Herunder skal mulighetene i optimal arealutnyttelse 
i etterbruksplan ved utflyttede arealer utredes. 

Ulike prosesser frigjør arealer. Nytt bygg for psykisk helse frigjør arealer i eksisterende bygg i SSK 
2023. Legevakten flytter ut av sykehuset i Arendal, som frigjør areal i hovedbygget. Nytt akuttbygg i 
Kristiansand vil frigjøre arealer i eksisterende bygg. Utover dette forventes ikke vesentlig økning av 
disponible arealer de neste 10 årene. Det er derfor viktig at tilgjengelige arealer utnyttes optimalt og 
tilpasses virksomhetens behov. 

 I møter med ledere, tillitsvalgte og verneombud er det kommet frem flere momenter som bør 
utredes nærmere for optimal arealutnyttelse. Blant disse er flytting av AFR til Eg, med avhending av 
eiendom på Kongsgård og tilpasning av arealer i nåværende psykiatribygg, utvidelse av 
akuttmottaket i Arendal når legevakten flytter ut, samling og flytting av Øyeavdelingen internt i SSA, 
alternativ bruk av fysio-/ergoterapi arealer alle tre sykehus, det tidligere bassengområdet og tidligere 
tannklinikk i Arendal, alternativ drift og utvidet åpningstid i radiologi for bedre utnyttelse av arealer 
og kostbart utstyr, utvidet åpningstid for poliklinikker og dagbehandling, innen både somatikk og 
psykisk helse, en kartlegging av flaskehalser og hva som er kapasitetsbegrensende ressurs i ulike fag 
(arealer, bemanning, utstyr eller annet), omorganiseringer, flytting av aktivitet, f.eks. spesialiserte 
senter, som kan gi bedre arealutnyttelse, flytte Brystdiagnostisk senter til Eg og  overta 
legevaktbygget i Kristiansand når kommunen bygger nytt. 

 
Interessenter  
Interne klinikker, ledere, tillitsvalgte, verneombud, brukere, Helsefellesskapet 
  



 
Utredning: Spesialiserte sentre 
Bakgrunn 

Utviklingsplan 2040 fremholder etableringen av spesialiserte sentre som fordeler og samler 
pasientgrupper mellom de tre sykehusene som en mulig retning. Nye veier vil redusere reisetid og 
bedrer dermed muligheten for å flytte pasienter og medarbeidere mellom lokalisasjoner. Reduksjon i 
reisetid sett i sammenheng med medisinske og teknologiske endringer gir nye muligheter for bedre 
utnyttelse av potensialet til Sørlandet sykehus. 

Utredningsbehov 

I prinsippet kan man tenke seg to modeller for spesialiserte sentre (figur 1), hvor lokasjonen for 
senteret er fysisk, men personell som tilhører senteret kan være ansatt på en eller flere lokasjoner.  

Modell A innebærer at ett sted utfører hovedtyngden av en tjeneste, 
mens den fremdeles er tilstede på de to andre lokasjonene. Det som 
støtter denne modellen er tjenester som har øyeblikkelig hjelp og 
med høyt volum. Modellen vil gjøre at sykehuset har flere steder å 
utdanne våre egne spesialiteter/flere læringsarenaer. En annen 
fordel med denne modellen kan være tjenestenes nærhet til 
befolkningen. Tjenester som skal være tilstede på to andre 
lokasjoner kan være med lokasjonens egne ansatte eller med 
tilreisende ansatte fra et hovedsenter. Dette vil bety at sentralt 

fagpersonell må benytte mer tid til reise. Det er en risiko for at modellen kan bidra til A og B sykehus.  

Modell B innebærer at tjenesten kun utføres på en lokasjon. Det som støtter denne modellen er 
tjenester som er elektive og poliklinisk aktivitet, og krever lavere volum. Høyt volum av pasienter vil 
gi bedre ressursutnyttelse, kan redusere venteliste og oppnå høyere grad av spesialisering. Videre vil 
modellen sikre samme behandling for alle innbyggere på Agder. Modellen gir en robusthet og 
fleksibilitet rundt kapasitet, men forutsetter nok ansatte. Med en slik modell vil flere pasienter måtte 
reise lenger, og det kan bli vanskeligere å opprettholde gode tjenester ved de andre sykehusene. Det 
er en forutsetning for tre gode sykehus, at man da etablerer spesialiserte sentre ved alle tre 
lokalisasjoner. Modellen kan være lettere å organisere, men krevende mtp utdanningsordninger. 
Dersom senteret legges i en av flankene bør dette være tjenester som pasienten bruker få ganger.  

Prinsipper for en dannelse av spesialiserte sentre vil være sykehusets tre «Skal lykkes med»-områder, 
samt vurderinger av pasientvolum, rekruttering og kompetanse, opprettholdelse av kompetanse og 
funksjon, mest mulig effektiv bruk av ressurser og kompetansenivå på lavest mulig effektive nivå.  

Andre områder som bør vurderes i forbindelse med mulig etablering av spesialiserte sentre er hvilke 
ringvirkninger en slik etablering vil få for øvrige tjenester, hvilke konsekvenser sentre vil få for 
arealbruk, infrastruktur, utstyr, kvalitet og reisetid for både pasienter og ansatte.   

Det må utredes om alle tre «Skal lykkes med» områdene må oppfylles samtidig, eller om det i en 
periode kan aksepteres manglende økonomisk bærekraft på enkelte områder for å styrke områdene 
«sammen med pasienten – for pasienten» og «kultur for helhet og samarbeid». 

 

Interessenter: 
Interne klinikker, ledere, tillitsvalgte, verneombud, brukere, Helsefellesskapet 



Utredning: Akuttmedisinsk kjede 

Bakgrunn 

Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede beredskap og innsats for å gi befolkningen akutt 
helsehjelp. Kjeden inkluderer sykehus og kommuner, og består av fastlege, legevakt, kommunal 
legevaktsentral, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral), bil-, båt- og luftambulanse 
samt akuttmottak i sykehus. I NHSP er målbildet at “Pasienter opplever en sammenhengende 
akuttmedisinsk kjede der innsats settes tidlig inn, og informasjonen følger pasienten hele veien. I 
akuttmottaket blir pasienten møtt av tverrfaglig kompetanse som kan gi rask avklaring og riktig 
behandling.” 

Utredningsbehov 

Det er identifisert flere initiativ som bidrar til å utvikle den akuttmedisinske kjede i Agder. Noe av det 
mest sentrale vil være å sikre synergiene mellom disse ulike prosjektene. De må ses i sammenheng, 
og understøtte hverandre, i tillegg til at eventuelle andre nødvendige initiativ avdekkes og følges 
opp. Samhandling, helsepyramiden og LEON - prinsippet vil være sentrale perspektiver i en helhetlig 
utvikling av den akuttmedisinske kjeden. 

Følgende prosjekter er enten pågående eller forventet igangsatt frem mot neste oppdatering av 
utviklingsplanen: 

• Nytt akuttbygg i SSK 
• Modernisering av akuttmottak i SSA og SSF 
• Prosjekt for samhandling i den akuttmedisinske kjede med helsefellesskapet i Agder 

(inkludert tillitt og kjennskap til hverandre roller, ansvar og kompetanse) 
• Ambulansestasjonsstruktur 
• Nye helsehus i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord 

 

I tillegg til dette vil det være behov for å trekke inn aspekter som: 

• Samhandling mellom AMK/legevaktsentral 
• Samhandling med fastlegene 
• Kommunal øyeblikkelig hjelp, kommunal legevakt, legevaktsbiler og “first responder” 
• Legebemannet akuttbil 
• Bruk av (ny) kompetanse og utdanninger, f eks legespesialiteten akutt - og mottaksmedisin 

og paramedisinere 
• Bruk av nye digitale løsninger (utadvendte sykehus mv) 

Denne utredningens formål er å se dette området samlet, sikre videreutvikling av kvalitet og 
pasientsikkerhet i en sammenhengende kjede, og sikre et samfunnsøkonomisk gevinstuttak. 

 

Interessenter:  
SSK, SSA, SSF, KPH, PTSS, ledere, tillitsvalgte, verneombud, brukere og kommunene. 

  



Utredning: Hjemmoppfølging og FACT-team 

Bakgrunn 
Utviklingsplan 2040 sier «Utrede mulighetene for bedre helsetjenester for befolkningen gjennom 
mer optimal samlet ressursbruk og styrket samarbeid om hjemmeoppfølging (kompetanseutvikling, 
teknologi og prosedyrer) med kommunene. Prøve ut nye arbeidsformer sammen med kommunene. 
Utrede mulighetene i en bredere faglig profil på FACT-team. 
 
FACT-team sikrer helhetlige og koordinerte tjenester som tar ansvar for både helse og sosiale 
forhold, og møter pasienten med tverrfaglig team, som tilpasser tilbudet – avhengig av pasientens 
symptombilde, ønsker og behov. FACT-team er et team som er satt sammen av personell fra både 
spesialist- og kommunehelsetjenesten, modellen benyttes hovedsakelig innen psykisk helse og rus- 
avhengighet.  
 
Utredningsbehov 
Digital hjemmeoppfølging innebærer at teknologiske løsninger og verktøy tas i bruk slik at brukere og 
pasienter kan følges opp av behandlere i sitt i eget hjem. Bruk av videokonsultasjoner, digital 
hjemmeoppfølging samt nettbasert behandling kan bidra til å redusere antall polikliniske 
konsultasjoner som krever fysisk oppmøte (Nasjonal helse og sykehusplan).  Digital 
hjemmeoppfølging kan egne seg for en stor andel pasientgrupper og i hele eller deler av et 
behandlingsforløp. Det pekes særlig på at forundersøkelser og kontroller/kontrollforløp er godt egnet 
til digital hjemmeoppfølging. Løsningen trenger ikke være diagnoserettet, men bør være ut fra 
pasientens egen funksjon/mulighet. Digital hjemmeoppfølging kan også være rettet mot pårørende, 
for eksempel for barn som trenger oppfølging via foreldre, eller mot annet helsepersonell. 
Eksempelvis nevnes diagnosegrupper som palliasjon, kreft, diabetes, hjerte/kar, revmatiske lidelser, 
barn med kroniske lidelser, geriatri, demens, depresjon, rus og søvnproblematikk. Ved økt bruk av 
digital hjemmeoppfølging forventer vi sparte reisekostnader, mer pasientstyrte konsultasjoner, økt 
brukermedvirkning, kortere innleggelser, mulighet for å frigi areal i poliklinikk og likeverdige tjenester 
uavhengig av bosted. 
 
Det bør vurderes om FACT-modellen kan benyttes innen andre fagområder. Aktuelle fagområder kan 
være barn med kroniske lidelser, hjerneskade og hjerneslag, habilitering, komplekse sykdomsbilder 
hos eldre, smerte og psykosomatikk og palliativ behandling. Mer generelt kan modellen vurderes for 
pasienter med langvarige lidelser med svingninger i funksjonsnivå (hjelpebehov) som trenger 
oppfølging fra begge forvaltningsnivå. Vi forventer at rett bruk av FACT-team for hensiktsmessige 
målgrupper kan bidra til færre innleggelser, redusert liggetid, god ressursstyring og bedre kvalitet på 
tjenesten gjennom sømløse pasientforløp. Det å etablere nye FACT-team krever en samarbeidsavtale 
mellom kommune og sykehus, enighet om målgruppe, tilgjengelig og transparente journalsystem, 
avklaringer omkring taushetsplikt, samt avklaringer når det gjelder økonomi og finansiering. 
Teamsammensetning, oppgavedeling i teamet, optimalt pasientgrunnlag og åpningstid er temaer 
som må avklares. Man kan også se for seg at FACT-team bør ses i sammenheng med økt bruk av 
digital hjemmeoppfølging. For at vi skal kunne ta digital hjemmeoppfølging og en bredere bruk av 
FACT-modellen er vi avhengig av digital modenhet både hos ansatte og pasienter, tilgang på 
nødvendig utstyr, funksjonelle systemer og robust infrastruktur på opplæring, tilrettelegging og 
fasilitering. Ledernes pådriverrolle er sentral for å øke oppmerksomheten omkring dette. Pasientenes 
forventninger til tjenesten er også av sentral betydning. Det må i det videre arbeidet ses på hvordan 
digital hjemmeoppfølging kan erstatte hele eller deler av forløp og hvilke konsekvenser dette får for 
arbeidsprosesser og pasientflyt. 
 

Interessenter: Interne klinikker, ledere, tillitsvalgte, verneombud, brukere, Helsefellesskapet, 
fastleger, pårørende og leverandører 
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