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Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet som helt eller delvis kan flyttes fra 
større til mindre sykehus 
 
Det vises til oppdrag mottatt fra HSØ 28.06.22.  Oppdraget er flerdelt, og svares ut under i sin 
helhet. 
 
Tilbakemelding på eventuelle planer, eller pågående prosesser forflytting av aktivitet, med sikte 
på et mer desentralisert tjenestetilbud innen somatikk, psykisk helsevern, bilde- og 
laboratoriediagnostikk.  

SSHF jobber kontinuerlig med riktig bruk av arealer i hele foretaket. Det er inngått samarbeid 
mellom SSA, SSK og SSF for rotasjon av operasjonssykepleiere til SSF. Videre roterer 
ortopediske leger til SSF hver uke på ukesbasis og gjennomfører operasjoner (elektive og 
akutte), polikliniske konsultasjoner, og går vakt. Intensjonen i avtalen er også økt samarbeid 
opp mot SSF ortopedene, slik at det legges opp til at operasjonsteam består av SSK-SSF 
ortopeder eller SUS-SSF ortopeder. En audioterapeut driver hørselspoliklinikk ved SSF.  
Tannbehandling i narkose (utført av tannlege) er flyttet fra Arendal til Flekkefjord.  Videre 
roterer også radiologer fra SSK til SSF. Det er også rotasjon internt i foretaket mellom SSA og 
SSK. 

Innen generell kirurgi har SSF rekrutteringsutfordringer, noe som innebærer at man inntil 
videre har stengt akutt og traumekirurgi frem til september 2023. Det utarbeides planer for å 
sikre god bruk av operasjonstuene ved SSF på tross av dette. 

SSHFs Utviklingsplan 2040 peker på større grad av fleksibilitet og utnyttelse av ressurser på 
tvers som en av de viktige strategiske mulighetene for foretaket. Utviklingsplanen samler seg 
om sju utredninger fram til foretakets neste prosess for utviklingsplan. Utredning av 
mulighetsrommet for spesialiserte sentre i alle tre lokalisasjoner er en av disse. Styret i SSHF 
ba i september administrerende direktør om raskere igangsettelse av planlagt utredning av 
spesialiserte sentre innen helseforetaket. Dette vil innebære flytting av noen tjenester og 
samle disse ett sted, mens andre tjenester vil forbli spredt. Denne utredningen er i 
planleggingsfasen. 

Status for arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler med avtalespesialister i eget 
opptaksområde og om det i avtalene er lagt føringer som legger til rette for et bedre samarbeid 
mellom avtalespesialistene og helseforetaket. 
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SSHF identifiserte i 2021 et potensiale i forbedrede samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene i regionen. Det har også vært dialog opp mot RHF’et for ytterligere 
strømlinjeforming av våre avtaler, og av arbeidsprosesser og ansvar. 

Nye avtalespesialister får vår forbedrede samarbeidsavtale (vedlagt) som innebærer et 
avsnitt hvor man beskriver samarbeidsstrukturer og forventninger fra sykehusavdeling og 
avtalespesialister. Fagdirektør har også deltatt på flere møter med avtalespesialister. 

Videre er SSHF en del av pilotprosjektet for felles inntak innen psykisk helsevern.  Dette pågår 
ved poliklinikken i Østre Agder.  

 

 
Med vennlig hilsen 
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