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1 Bakgrunn for saken 
Strategiplan 2021-24 ble vedtatt i styret 23.03.2021. Strategiplanens tre «Skal 
lykkes med»- områder integreres i fire overordnede strategiske målområder 
(kvalitet i pasientforløpet, ledelse organisering og kultur, forskning nyskaping og 
innovasjon, teknologi og bygg).  
Administrerende direktør har igangsatt status for gjennomføring av strategiens 
tiltak med to aktiviteter: 

1. Risikovurdering av måloppnåelse 
2. Status for gjennomføring av Strategi 2021-2024 

 
Begge utgjør verktøy for å identifisere hvilke områder som må fokuseres i den 
resterende strategiperioden. Denne saken gir en status på måloppnåelse og 
risikobilde ved halvgått strategiplanperiode. 

2 Saksopplysninger 
Ved å vedta SSHFs strategiplan 2021-24 satte styret retning for foretakets 
utvikling i en fireårsperiode. For å sikre fremdrift har administrerende direktør 
innhentet en oversikt over tiltak som er igangsatt/gjennomført for å nå målbildet 
og en ROS analyse for å identifisere hvilke områder som har høyest risiko for at 
foretaket ikke vil nå det beskrevne målet. Der det er satt høy risiko, er det 
identifisert tiltak. 
 
ROS analysen identifiserer risikområder for manglende måloppnåelse ved 
strategiperiodens slutt. Den ble gjennomført i to omganger i foretaksledelsen; den 
første i desember 2022 (før tiltak) og den andre i februar 2023 (etter tiltak er 
identifisert). En stor andel av områdene i strategiplanen er vurdert til moderat 
eller liten risiko for manglende måloppnåelse. Noen områder har større risiko for 
måloppnåelse. Numrene i risikomatrisen peker på strategiens tiltak slik de er 
nummerert i strategiplanen Strategi – Justert (sshf.no) 
 

https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202040/Delplaner/SSHF%20Strategi%202021-2024%20Kortversjon.pdf
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* Grønn kategori med “antall 10”, har ikke plass til å vise fram de 10 grønne områdene.  
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De røde områdene er halvert etter identifiserte tiltak. De røde områdene som 
gjenstår etter tiltak er: 
2.3.2 Skape bærekraft til investeringer 
4.1.4 Oppgradere teknisk infrastruktur og redusere vedlikeholdsetterslep 
4.3.2 Innføre smartsykehus/klinisk logistikk for kostnadsreduksjoner, bedre 
kvalitet og økt involvering av og kommunikasjon med pasienter 
2.2.2 Kartlegge fremtidig kompetansebehov og sikre rekruttering av sykepleiere, 
spesialsykepleiere, psykologspesialister og legespesialister 
2.3.1 Forbedre produktivitet og arbeidsflyt gjennom god planlegging og på tvers av 
avdelinger, klinikker og lokalisasjoner 
4.1.3 Planlegge nytt akuttbygg i Kristiansand som sikrer kapasitet og somatiske 
akutt-, intensiv/intermediær og kvinne-barn-funksjoner. 
 
Områdene med høyest risiko etter kompletterende tiltak kan oppsummeres med; 
risiko for ikke tilstrekkelig fremtidig investeringsbudsjett, avhengigheter til større 
regionale ikt-prosjekter og fremtidige rekrutteringsutfordringer.  
 
Mht vurderingen av måloppnåelse, gis det i selve saksdokumentet noen eksempler, 
og det vises til vedlegg som gir et mer utfyllende bilde.  
 
Her følger en redegjørelse for vurderingene for de fire kapitlene: 
 

1. Kvalitet i pasientforløpet: 
ROS-analysen:  
Risiko i dette området er begrenset til 1.1.3 om helsekommunikasjon, som 
foretaksledelsen vurderer som en moderat risiko.  
 
Gjennomføring: 
Det er iverksatt/gjennomført et betydelig antall tiltak innenfor samspill og 
helsekompetanse, brukermedvirkning, kontinuerlig forbedring og 
sikkerhetskultur. Delplan for kvalitet og pasientsikkerhet ferdigstilles våren 2023. 
Det er også i prosess et viktig arbeid med å høste helsedata i sanntid som vil 
gjennomføres i strategiperiodens siste to år. 
 

2. Ledelse, organisering og kultur: 
ROS-analysen: 
Risikoen innenfor dette området er knyttet til rekruttering (2.2.2) hvor foretaket 
er usikre på om man vil klare å fullstendig sikre rekruttering av nødvendig 
personell. Videre er det også en betydelig risiko forbundet med å skape et 
mulighetsrom for investeringer (2.3), noe som er redegjort for i andre styresaker. 
 
Gjennomføring: 
Delplan for å rekruttere og beholde medarbeidere er lagt, og rulleres for første 
gagn i 2023, og det er utviklet en lederutviklingsplattform. Kompetanseportalen 
bidrar til oppdatert og målrettet utvikling og kartlegging av alle ansatte. 
 
5-6 digitale ledersamlinger for alle ledere og fire fysiske ledersamlinger for 
avdelingssjefer bidrar til å styrke kultur for helhet. Det samme gjelder KOM-
programmet, som jobber på tvers av lokalisasjoner og bidrar til standardisering. 
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3. Forskning, nyskaping og innovasjon 
ROS-analysen: 
 Det er gjennomført et betydelig stykke arbeid og alle områder innenfor dette 
punktet vurderes å ha lav risiko for manglende måloppnåelse ved utgangen av 
2024. 
 
Gjennomføring: 
Plan for forskning og innovasjon er ferdigstilt og handlingsplaner er utarbeidet. 
Det er gode resultater for forskningsparametere. Avdeling for teknologi og 
innovasjon er etablert i desember 2022, og KOM-programmet i prosess for å 
integreres i avdelingen. Desentral medisinutdanning ved SSHF er i god prosess, og 
UiO Campus sør i rute mht oppstart høsten 2023.  
 

4. Teknologi og bygg 
ROS-analysen: 
Nybygg for kvinne/barn (4.1.2), oppgradering av teknisk infrastruktur og 
reduksjon av vedlikeholdsetterslep (4.1.4) er alle vurdert til å ha høy risiko ved 
utgangen av strategiplanperioden. 
 
Gjennomføring: 
Nytt bygg for psykisk helse på Eg tas i bruk våren 2023 (4.1.2) til tid og kost. Akutt-
, intensiv og intermediærbygg ved SSK er i planleggingsfasen, og i rute så langt. Det 
jobbes med lokalisasjonsutvikling ved alle tre hovedlokalisasjoner, i samarbeid 
med vertskommunene. Plan for investeringer er landet, med enighet om 
strategiske investeringer. Det er gjennomført flere anskaffelser for strategiske 
investeringer. Flere større regionale ikt-prosjekter er gjennomført. 
 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør mener at gjennomgangen viser at det jobbes 
systematisk og godt langs alle fire hovedområder i strategiplanen. Til tross for at 
den første halve planperioden har vært preget av pandemi og krevende drift, har 
ledelse og medarbeidere klart å løfte fram strategisk utvikling og gjennomføre 
strategiske tiltak.  
 
Ved halvgått tid gjenstår det fremdeles sentrale områder, som må sikres 
gjennomføring i neste halve strategiplanperiode. Det rettes særskilt fokus på risiki 
som ble vurdert som røde; som innebærer risiko for ikke tilstrekkelig fremtidig 
investeringsbudsjett, avhengigheter til større regionale ikt-prosjekter og 
fremtidige rekrutteringsutfordringer. 
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