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 Utredninger Utviklingsplan 2040 
Utredningsarbeidet etter Utviklingsplan 2040 har startet. Økonomidirektør Per 
Qvarnstrøm gikk inn i rollen som prosjektleder fra 1. desember og vil koordinere 
utredningene i Utviklingsplan 2040. Etter styrets føring om å forsere oppstart av to 
av utredningsområdene (spesialiserte sentre og arbeidsmiljø), har 
administrerende direktør startet gjennomføring av disse. Qvarnstrøm vil lede 
utredningen av spesialiserte sentra, og personalsjef Anne Grethe Vhile vil lede 
utredningen om arbeidsmiljø.  

Arbeidet med begge utredninger er startet, og drøfting av vurderingskriterier, 
viktige kunnskapsgrunnlag for utredningene og involvering er igangsatt. Det er 
avholdt temakonferanse med tillitsvalgte, digitalt ledermøte og 
avdelingssjefssamling hvor en har arbeidet med utredningene, med særlig vekt på 
vurderingskriterier og prosess.  

Administrerende direktørs initiativ til politisk referansegruppe er i etablering. 
Invitasjoner er sendt ut, og mange har bekreftet sin deltakelse. Eksterne deltakere 
har vært positive til initiativet. Fylkesordfører i Agder har bekreftet deltakelse. Tre 
av fire samarbeidsregioner har bekreftet deltakelse med en av regionens 
ordførere. Den siste, region Østre Agder behandler representasjon i desember. 
Ordførere i Kristiansand og Flekkefjord har bekreftet deltakelse. Ordfører i 
Arendal vurderer sin deltakelse etter å ha vært med på første møte. Koordinator 
for kommunedirektører, KS regiondirektør, pasient- og brukerombud har takket ja 
til å sitte i gruppen. Årshjul for gruppen ferdigstilles i desember. 

Mandat for utredningene samt tidsplan og ressursallokering skal behandles i 
foretaksledelsen i januar 2023, mens sak om rekkefølge/ valg av områder for 
utredning spesialiserte sentra vil bli gjort i februar basert på faktagjennomganger 
og innspillsrunder i de neste ukene. Styret får en utfyllende sak om utredningene i 
februarstyremøtet. 

 

 Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig 
stenging av traume og ø-hjelp kirurgi  

Det vises til styresak 68/2022 den 6.10.22 og styresak 77/2022 den 9.11.22. 
Arbeidet med utvidet nettverk i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst pågår, og det er 
etablert kontakt og etablert dialog med et foretak for å avklare handlingsrom, 
premisser, vilkår og betingelser. 
Det gjennomføres poliklinikk og dagkirurgi i SSF i tråd med utarbeidet modell. Det 
har pågått et arbeid på tvers av SSHF for å identifisere operasjoner som kan 
overflyttes fra SSA og SSK til SSF. Det er foreslått en stegvis modell, avhengig av 
kompetanse og antall kirurger som er tilstede. Aktuelle operasjoner er brokk, 
proktologi og på lengre sikt galle. Tensjonfri vaginaltape operasjoner overføres fra 
SSK til SSF fra januar 2023. 
Hospitering startet opp uke 46 i SSK og fra 2023 vil operatør i SSF starte opp 
galleoperasjoner sammen med operatør i Arendal i 2023. LIS 1 SSF starter opp den 
9.1.23 med arbeide 3 uker hver i Kristiansand for å oppfylle alle læringsmålene.  
Arbeidet med å vurdere de 11 risikoreduserende tiltakene som arbeidsgruppen for 
traume og ø-hjelp kirurgi har beskrevet som nødvendige pågår og legges frem for 
foretaksledelsen 13.12.22. 
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Det arbeides med å utarbeide evalueringskriterier og evalueringsmøte planlegges i 
januar 2023.  

 

 Samling av radiologiske avdelinger i Medisinsk serviceklinikk på 
tvers av SSF og SSK 

Fra januar 2023 vil radiologien i Medisinsk serviceklinikk i Flekkefjord og 
Kristiansand organiseres i en avdeling. Det er et mål å sikre et enda tettere faglig 
samarbeid på tvers for best mulig diagnostisk tilbud til pasientene på Agder. 

Over mange år har radiologisk avdeling Flekkefjord opplevd store utfordringer 
med rekruttering av radiologer. Per i dag har avdelingen ikke fast ansatt radiolog, 
men baserer driften på innleie av radiolog fra vikarbyrå, samt ambulering av 
radiologer fra radiologisk avdeling Kristiansand. 

Avdeling for radiologi SSF samorganiseres organisatorisk og inkluderes under 
avdeling for radiologi SSK med virkning fra januar 2023. Det har vært gjennomført 
et prosjekt for å sikre god implementering av nye «Radiologisk avdeling 
Flekkefjord/Kristiansand». Tillitsvalgte og verneombud har vært tett involvert i 
prosessen, og har sammen med klinikere fra somatikk SSF, gitt verdifulle innspill 
for å sikre en god løsning for radiologien SSHF. Saken er informert i ulike 
dialogmøter og i Hovedarbeidsmiljøutvalget i SSHF.  

Utviklingen innen radiologi går på tvers av fagmiljøer og ved en slik endring er et 
av målene å sikre et enda tettere faglig samarbeid på tvers for best mulig 
diagnostisk tilbud til pasientene på Agder.En av de ønskelige effekter er at 
ambulering av radiologer mellom Flekkefjord og Kristiansand vil bidra til økt 
nettverksbygging og kontakt mellom radiologer fra Kristiansand og ansatte innen 
radiologi Flekkefjord. Klinikere ved somatisk klinikk Flekkefjord vil bli bedre kjent 
med radiologer fra Kristiansand, noe som vil styrke samarbeidet og gjøre det 
enklere å ta kontakt. Tettere kontakt via ambulering og utvidet bruk av digitale 
hjelpemidler vil bidra til å styrke radiologisk diagnostikk ved Flekkefjord. 

Radiologisk avdeling Kristiansand vil i denne strukturen få ansvar for å levere 
radiologtjenester til Flekkefjord, enten ved bruk av egne radiologer eller ved 
innleie fra vikarbyrå. Det er ønskelig å i størst mulig grad benytte interne ressurser 
ved begge lokalisasjoner. 

 

 Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern for voksne 
I oppdrag og bestilling fra HSØ for 2022 fikk SSHF følgende oppdrag; 
«Helseforetaket skal innen utgangen av 2022 ha etablert og i funksjon de felles 
henvisningsmottakene (helseforetak/avtalespesialister) innenfor psykisk 
helsevern.» 

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme 
rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS). 
For å sikre ivaretakelse av pasientens rettigheter og for å koordinere inntaket til 
det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne, 
skal det fra 1.9.23 være etablert Felles henvisningssmottak ved alle DPS.  
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Som ett av tre DPS innen HSØ har DPS Østre Agder allerede pilotert ordningen 
siden 1.9.22. Erfaringene fra piloteringen vil bli lagt til grunn når Klinikk for 
psykisk helse i løpet av januar 2023 igangsetter et arbeid som skal lede frem til 
forslag til organisering av Felles henvisningsmottak i Klinikk for psykisk helse. 
 

 Vedrørende Utredning organisering og kompetanse – 
spiseforstyrrelser KPH 

Arbeidsgruppen overleverte sin anbefaling om tjenestens organisering og behov 
for kompetanseheving, til klinikkdirektør den 24.11.22. Utredningens konklusjon 
og anbefaling er nå sendt på høring i klinikken og til brukerrådet i KPH. I tillegg er 
Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) gitt anledning til å uttale seg. 
Prosessen frem til endelig innstilling og styrebehandling vil være som følger;  

Dialogmøte med tillitsvalgte ang. prosess 28.11.22 

Informasjon og dialog i klinikkens ledermøte den 30.11.22.  

Presentasjon i brukerråd KPH 01.12.22  

Frist for høringsinnspill er 12.12.22.  

Orientering til Brukerutvalget 

Orientering til KPH AMU  

Gjennomgang av høringsinnspill i styringsgruppen 16.12.22 

Utarbeidelse av innstilling på bakgrunn av innspill fra fagmiljøene m.fl.  

Klinikkdirektørens anbefaling vil deretter oversendes administrerende direktør 
som behandler den i foretaksledelsen, før det gjennomføres drøfting av med 
tillitsvalgte (FTV/KTV)  

Administrerende direktør vil legge endelig innstilling fram til styret for beslutning.  

 
 

 


	Saken har orientering om følgende:
	Forslag til vedtak
	Vedlegg til saken
	1  Utredninger Utviklingsplan 2040
	2 Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging av traume og ø-hjelp kirurgi
	3 Samling av radiologiske avdelinger i Medisinsk serviceklinikk på tvers av SSF og SSK
	4 Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern for voksne
	5 Vedrørende Utredning organisering og kompetanse – spiseforstyrrelser KPH

